SH ČMS

– Okresní

sdružení hasičů Náchod

Odborná rada velitelů

ZÁPIS ze dne 4. 4. 2013
Přítomni: Paclík M., Šimek F., Prouza L., Záliš J., Jelínek R., Kábrt Z., ing Josefi M., ing,Paclík V.,
ing Řehák M.
Omluveni: Gol M., Hejcman J., Pašťálka, Ducháč J.

1) Kontrola a čtení zápisu z minulé ORV
- dopis z okrsku Hronov na V.V. - předmět stížnosti - nesouhlas s hodnocením ORV taktického cvičení
okrsku. Odpověď s vysvětlením zaslal starosta OSH ČMS. I. Kraus.
- upozornění na nesprávné datum „Kurzu hasič“ v zápise z Výkonného výboru
2) Pravidelné jarní školení velitelů a strojníků:
- cyklika, zhodnotili ing Řehák a Paclík V.
- účast zatím dobrá, úroveň také dobrá, dík stanici Jaroměř
- ještě bude na všech stanicích velitelský den
- školení JPO V - je návrh ke sjednocení školení. Velitelé těchto jednotek budou včas informováni, až to
bude platit
3) Kurz hasiče:
- koná se v termínu od 15. 4. - 19. 4. 2013 na stanici HZS ve Velkém Poříčí
- zatím 24 účastníků, někteří jsou ještě v jednání
- byl dohodnut, obsah jednání /mírné úpravy v rozsahu kurzu/; schválena byla i pozvánka na kurz
- dále bylo dohodnuto stravování /obědy a večeře Rubena a snídaně Prouza L./
- technické zajištění, lektoři i přezkoušení zajištěno
4) Okresní soutěž hasičských družstev v PS – Náchod stadion na Hamrech 1. 6. 2013
- OZ /organizační zajištění/ soutěže schváleno jednohlasně včetně začátku soutěže v 8.00 hod.
- konec přihlášek do 29. 5.
- nákladní automobil na převoz překážek z HZS /ing.Josefi./
- technická četa na oba dva dny: zajistí Jelínek R. a okrsek Česká Skalice. Občerstvení také.
- rozhodčí /rozpis/ a rozhlas /navržen Vondra J./ zajistí Záliš
- zdravotní služba - návrh oslovit naše samaritány (na ORV 14. 5. budeme vědět více)
- pozor na převzetí a předání garáže na stadiónu; cisterny 14. 5.
5) Informace o Krajské postupové soutěži, která proběhne 22. 6. ve Svitavách
- postup z okresu: 2 družstva mužů a 2 družstva žen
- požadavek na rozhodčí: 1x rozhodčí instruktor a 3x rozhodčí

6) Různé:
- Paclík M: informace z porady vedoucích ORV
- Návrh na změny stanov, nový občanský zákoník /změna názvu - spolek/.
- Od 1. 1. 2013 platí nová pojistná smlouva mezi SH ČMS a HVP, mimo jiné i na postupové soutěže
/na úraz a odpovědnost za škodu/- ostatní na naších okresních stránkách.
- Je důležité, aby každý velitel jednotky měl vypracován plán výcviku a školení. Každý rok v něm bylo
školení o bezpečnosti práce a jednou za dva roky přezkoušení z bezpečnosti práce /test/.
- Dále musí mít velitel, který má v jednotce vysílačky doklad o školení a přezkoušení z RDST.
- ing Řehák:
- všeobecné informace
- chování a vystupování hasičů na veřejnosti
- návrhy na stejnokrojové rozlišení
- Záliš J.:
- informace: Na okrese Náchod jsou tři instruktoři rozhodčí: Kraus I., Záliš J., Řeháková M.
- Šimek F.:
- účast na soutěžích v okrsku Náchod
- Návrh: V hodnocení okrsků zohlednit účast jednotek z okrsků na okresní soutěži.

Zapsal Prouza L.
Zápis sestavil a přepsal Paclik M. - vedoucí ORV.

