
Zápis z jednání odborné rady velitelů OSH PS 

 ze dne 27.03.2013 od 15.30 hod. 
 
Presence: přítomni – Hanus K., Urbánek L., Suchý J., Šogor P., Fila J., Trsek D. 
 

omluveni: Sak J., Kučera R.,  
 

host – Foldová A. 
                  
 

Program:  
 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV 
 
2) stanoven další termín jednání ORV OSH PS na den 14.5.2013 od 15.30 hod. v kanceláři 

OSHPS 
 

3) Stanovené termíny cyklické a zákl. odborné přípravy velitelů a strojníků JPO v roce 2013: 
 

- JPO II., III. – dne 9. – 10.3.2013  - Kaznějov – zhodnocení průběhu 

 
- JPO V. – dne 6. - 7.4.2013  -  Kaznějov - pozvánky na odbornou přípravu velitelů a 

strojníků JPO jsou již zaslány na OÚ nebo MěÚ příslušných obcí 

 
- dne 7.4.2013 od 13.00 hod. také v Kaznějově proběhnou zkoušky pro odznak Hasič 

II., III. a Strojník – testové otázky + předtisky zajistí Hanus K., Kučera R., komise 
bude složena z přítomných členů ORV OSHPS 

 

3) – okresní kolo v pož. sportu 2013 proběhne dne 16.6.2013 na  stadionu ZŠ Plzeň – 
Skvrňany (přihlášky a přestupní lístky ke schválení do 12.6.2013 zaslat na OSH PS do 15.00 

hod., kdy bude provedeno rozlosování) 
- 22.6.2013 – krajské kolo v pož. sportu 2013 v Klatovech 
- 15.6.2013 – krajské kolo dorostu 

 
- v rámci okresního kola v PS proběhne také dne 16.6.2013 na  stadionu ZŠ Plzeň – Skvrňany 

okresní soutěž – O pohár starosty OSH PS – nepostupová soutěž, která obsahuje jen  
disciplíny 4 x 100 m, požární útok – bližší informace budou stanoveny v OZ soutěže, které 
bude připraveno ke schválení výk. výboru OSH PS (požární útok jen 1 pokus, PPS 12 bez 

zjevných úprav, soutěžní družstva která se účastní okresního kola v PS ani jejich členové se 
již nemohou účastnit soutěže O pohár starosty OSH PS)  

 
- v rámci okresního kola v PS dne 16.6.2013 na  stadionu ZŠ Plzeň – Skvrňany zajistí 
zdravotní službu SDH Kožlany, stravování + technická četa zajistí okrsek Ledce  

- stadion v souč. době zamluven  
- žádost o spolupráci (překážky) s HZS Plzeňského kraje – zajistí p. Hanus Kamil a pí. 

Foldová Alena 
- časový harmonogram soutěže bude dle připraveného OZ 
- požární útok – 2 pokusy (lepší čas se započte), PPS 12 bez zjevných úprav (vše možno 

upřesnit ze strany vedoucího ORV OSHPS – p. Hanus Kamil na tel. Kontaktu 
- aparatura OSH PS + oslovení komentátora p. Petr Slach – zajistí p. Hanus Kamil 



- časomíra p. Sak J., sčítací komise p. Frána J.  

- rozeslání pozvánek pro jednotlivé rozhodčí – p. Hanus K. 
- oslovení jednotlivých SDH pro dovoz vody na požár. útoky 

 
 
4) Návrh rozpočtu soutěže - okresní kolo v pož. sportu a O pohár starosty OSH PS  

 
- přesně rozepíše jednotlivé položky rozpočtu soutěže – p. Hanus Kamil 

- návrh na celkovou částku rozpočtu soutěže ze strany OSH PS ve výši 20.000,- Kč 
 
8) Různé + Diskuze: 

- návrh na nákup materiálu v roce 2013 ze strany OSH PS – káď, přenosné rozkládací 
stánky pro pořádání soutěží 

- dne 4.5.2013 – pozvánka na Memoriál V. Fránové, který proběhne na HZS Plzeň 
Košutka 

- dne 25. – 26.5.2013 – pozvánka na okresní kolo ve hře Plamen které proběhne 

v Dolním Hradišti 
 

 
5) Závěr 
                                                                              Zápis provedl: Luboš Urbánek  

 


