Zápis z jednání ÚORV konané dne 15. 5. 2013 v Hasičském domě, Praha.

Přítomni: p. S. Pumprla, ing. T. Klos, R. Mácha, M. Růžička, R. Kučera, Fr. Doležal,
M. Pospíšil, P. Suchý, ing. J. Šeps, M. Ježek, ing. J. Salivar, M. Kučera
Omluveni: B. Šulc, T. Letocha
Hosté:

ing. V. Liška

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Informace z VV SH ČMS
Metodické listy
Zhodnocení semináře vedoucích odborných rad velitelů OSH, KSH
Soutěž „ Desetiboj mladého velitele“
Příprava Hasičských slavností Litoměřice 2013
Příprava MČR v PS v M. Boleslavi 2013
Příprava PYROCAR 2014
Různé

1)

p. Pumprla – podal zprávu z jednání VV SH ČMS
- návrh na úpravu statutu vyznamenání nebyl schválen
- schválena úprava Stejnokrojového předpisu
- povoleny jmenovky a šňůry ke slavnostní uniformě
- informace o stažení Metodického listu – Strojník, do vyřešení
ing. Liška - informovanost členů SH ČMS je dobrá, ale vše záleží na zařazení
SDH do JPO II – V.

2)

ing. Salivar – je potřeba udělat návrh úpravy metodiky
ing. Klos – připravit jeden metodický list, který bude pro Velitele a i Strojníka
- získání odbornosti Velitel a Strojník pouze na základě Osvědčení
- HASIČ I.- III. je odbornost člena SH ČMS
Odborná rada velitelů navrhuje toto:
Odznak odbornosti Velitel a Strojník bude moci získat pouze člen
jednotky SDH, a to na základě předložení Osvědčení o odborné
způsobilosti člena jednotky SDH, vydané HZS příslušného kraje.
p. Pumprla zadal radě vypracovat návrh na Metodický list Strojník
- termín do konce měsíce září 2013

3)

Seminář vedoucích odborných rad OSH, KSH byl hodnocen velmi dobře,
podán návrh aby se v této činnosti pokračovalo
- je ale potřeba uzavřít letošní běh, vedoucí rady požádá Ing. Aulického, aby dle
prezenční listiny oslovil ty zástupce rad, kteří se v březnu nezúčastnili a zjistit,
zda o seminář mají zájem a tedy přijedou, pokud se tak nestane, připravit
seminář na jaro 2014

4)

Soutěž „ Desetiboj mladého velitele“
- velký nesouhlas ze strany mládežníků, dle některých ohlasů i od velitelů jednotek
- p. Ježek – v Havlíčkově Brodě je možnost uspořádat závěrečnou soutěž,
projednáno s HZS

5)

Hasičské slavnosti Litoměřice
- při jednání starostů OSH v Přibyslavi představila pí. Borlová a p. Hejduk organizaci a
přípravy slavností
p. Aulický požádal členy rady o pomoc se zajištěním 3 praporečníků
p. Pospíšil zajistí účast 3 praporečníků

6)

p. Ing. Aulický seznámil radu s probíhajícími přípravami mistrovství
- organizační zajištění soutěže
- ubytování pro závodníky a stravování závodníků
- seznam nominovaných rozhodčích a rozpis nasazení rozhodčích
- bylo provedeno rozlosování startovních čísel pro družstva, která se
zúčastní mistrovství

7)

p. Ing. Aulický seznámil s přípravami akce PYROCAR 2014
termín akce – 29. 8. – 31. 8. 2014
místo konání – letiště Přibyslav
program setkání

8)

Různé
p. Ing. Liška podal návrh k zamyšlení :
představení práce hasičů v domech seniorů a podobně …

zapsal Milan Kučera

