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Náchod

Odborná rada velitelů
ZÁPIS ze dne 5. 12. 2012
Přítomni: Prouza., ing. Řehák. Gol, Paclík, , Záliš, Šimek, ing.Josefi, ing.Paclík, Jelínek
Omluvenii: Reil, Ducháč
Omluven
1/ Zahájení:
2/ Hodnocení akcí za druhé pololetí 2012
A) Školení velitelů JPO II a III ve Vysoké Srbské
- programová stránka školení, lektoři v pořádku
- zabezpečení akce (strava, nocleh) problematické – příště bude školení na jiném místě
- příště budou pozvánky s potvrzením účasti – kdo nepotvrdí, nebude mít nárok na stravu a nocleh
- bude stanovena pevná cena za školení
B) Školení velitelů a strojníků JPO V v Polici nad Metují
- hodnoceno kladně - lektoři, program, občerstvení
C) Velitelské dny – druhé pololetí
- nízká účast
- způsob školení zůstane stejný pro rok 2013
3/ Příprava výcviku – cvič
cvičení pro jednotky na rok 2013
ORV schválila pět povinných okruhů z níže uvedených; první pomoc je povinná!
- první pomoc – zlomená noha a kyčel
- dýchací technika (tam kde je) s důrazem na laickou kontrolu
- útok do poschodí, útočný proud
- záchrana osob a evakuace
- útočný B proud
- hydranty – jejich použití
4/ Hodnocení okrskových cvič
cvičení za druhé pololetí 2012
Proběhne za účasti velitelů okrsků - pozvánky zajistí br.Pich
5/ Rů
Různé
- ing.Řehák: - předběžný termín základního kurzu hasiče je 15. - 19. 4. 2013
- polygon pro výcvik s dýchací technikou bude povinný pro JPO II a III
- HZS bude provádět servis na dýchací techniku po zásahu pouze u čistých a suchých
dýchacích přístrojů
- od 1. 1. 2013 je ustanoven nový ředitel HZS územní odbor Náchod ing. Pouč.
- br.Paclík: - budou nové zkušební otázky pro odbornou způsobilost
- předložil návrh práce ORV na rok 2013
- br.Pich podá objednávku na stadion na Hamrech – okresní soutěž 2013
Zapsal : Gol M.

