Zápis z OOR velitelů
konaného dne 10.12.2014
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 1500 hod
Přítomni: členové OOR: Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Michal Čukan, Barnabáš Dančo,
Luboš Materna, Bohumil Martínek, Oldřich Sedláček, Robert Šír
Přizváni: mjr.Bc. Vlastimil Hornych, Monika Němečková
Omluveni: František Forman, Milan Pácha
Program:
1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání
2. Kalendář soutěží na rok 2015
3. Příprava školení velitelů JPO II a JPO III
4. Vyhodnocení práce členů rady
5. Plán práce OORV na rok 2015
6. Různé
1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání
Ing. Jiří Šeps - zahájil jednání, seznámil přítomné s programem jednání. Zapisovatelkou byla
určena Monika Němečková, ověřovatelem zápisu Bohumil Martínek.
Kontrola minulého zápisu byla bez připomínek.
Schváleno všemi hlasy.
2. Kalendář soutěží na rok 2015
Ing. Jiří Šeps
23.5.2015
- Hajnice
30.5.2015
- OK v PS společně s dorostem (za podmínky, že si dvojboj udělají v jiný termín)
6. – 7.6.2015 - OK Plamen - Úpice
7.6.2015
- OK v PS + dorost - Trutnov
13.6.2015
- KK v PS – Ústí nad Orlicí
20.6.2015
- KK Plamen + dorost - Pardubický kraj
26.- 28.6.2015 - MČR v PS v Trutnově
Pravděpodobně ještě přibude termín 30.8.2015 nebo 6.9.2015 soutěž TFA – krajské kolo
s otevřenou účastní limitované max. 50ti účastníky. Nebude to soutěž etapová, ale kontinuální
na Stachelbergu na Babí.
Všechny soutěže budou uveřejněny na stránkách www.oshtu.cz v Kalendáři soutěží během
měsíce ledna 2015.
Požádali jsme ústředí SH ČMS o zapůjčení jednotných strojů na okresní i krajské kolo v PS.
Od nového roku se na postupových soutěžích se stroji FOX nebo Tohatsu nebudou používat
přetlakové ventily.
Do krajského kola budou družstva v příštím roce postupovat dle klíče: zúčastní-li se
okresního kola 2 až 9 družstev v dané kategorii, na KK postoupí jedno družstvo, zúčastní-li se
okresního kola 10 a více družstev, do krajského kola postoupí družstva dvě.
Okrsková kola a soutěže SDH není vhodné pořádat ve stejný den jako okresní kola, některé
sbory toto stálen nerespektují.
Jedenkrát za rok by se mělo udělat okrskové cvičení formou prověřovacího cvičení.
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3. Příprava školení velitelů JPO II a JPO III
Mjr. Bc. Vlastimil Hornych – termíny školení velitelů nejsou ještě přesně stanoveny,
pravděpodobně budou v měsíci březnu. Pozvánka bude včas zveřejněna na webu
www.oshtu.cz.
Cyklické školení strojníků JPO II a III se uskutečnilo 27.11.2014. Ze 45 jednotek se zúčatnilo
pouhých 25, což je 55%. Účast proškolených velitelů je 68%.
MČR v PS – ubytování, strava, zajištění stadionu a ostatních ploch je těsně před podpisem
smlouvy.
Na HZS byly doručeny 3 žádosti o přeřazení JPO 5 do JPO 3 – Kuks, Malé Svatoňovice a
Havlovice.
4. Vyhodnocení práce členů rady
Ing. Jiří Šeps – v tomto složení se rada pravděpodobně naposledy, neboť se ve sborech a
okrscích připravují volby. Rada se v tomto roce scházela podle plánu práce s nadprůměrnou
účastí.
5.Plán práce na rok 2015
V příštím roce jsou plánována opět 4 jednání. Je však možné, že si to nová rada rozhodne
jinak.
Termíny jednání:
11.3.2015 v 15:00 v kanceláři OSH
13.5.2015 v 15:00 v kanceláři OSH
7.10.2015 v 15:00 v kanceláři OSH
9.12.2015 v 15:00 v kanceláři OSH
6.Různé
OSH Trutnov ve spolupráci s ÚHŠ Bílé Poličany a HZS uspořádá v roce 2015 kurz pro nové
uchazeče o kvalifikaci Rozhodčí PS. Termín 27. a 28.2.2015, zahájení v 16:00 v Bílých
Poličanech. Cenu ubytování + oběd v sobotu by pravděpodobně hradilo OSH, večeři +
snídani každý sám. Toto bude zítra navrženo ke schválení Výkonnému výboru.
Poté vedoucí rady poděkoval všem přítomným za práci během celého volebního období a
jednání ukončil.
Konec jednání v 16.00 hod.
Příští jednání OOR velitelů se uskuteční 11.3.2015 v kanceláři OSH Trutnov od 15:00 hod.
Zapsala:

Monika Němečková

Ověřovatelé: Bohumil Martínek
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