Záznam z jednání Okresní odborné rady represe
14. 3. 2017 U Maxe
Přítomni: vedoucí rady Ondřej Bouška, členové rady Antonín Michal, Josef Mošner, Zdeněk
Brčák, Radek Frejlach
Hosté – Vladimír Kofl, Tomáš Michal, Jan Pour, Stanislav Vlažný, Petr Stráský,
Čestmír Cvach, Marie Trávníčková
Zapisovatel: Tomáš Michal
Omluveni: Petr Šafránek, Karel Maruška
Nepřítomni: Pavel Jodl, Karel Polák
1) Zahájení
Zahájil vedoucí rady O. Bouška, přivítal přítomné a hosty na prvním řádném jednání OORR.
Přednesl program, a požádal o připomínky a náměty.
Program jednání:

1)

Zahájení a organizační záležitosti rady represe- změny, rozšíření, odsouhlasení VVOSH

2)

Spolupráce HZS Jčk s OSH ČB.

3)

Informace z jednání ÚORR - koncepce jednání OORR na období 2017

4)

Náplň kurzů HZS – V, S, TJPO, ZZZ

5)

Informace z hasičských soutěží v sezoně 2016 – rada soutěžní, TFA 2017

6)

Informace ke strategickému plánu oblasti represe

7)

Diskuse + informace z obvodů

8)

Závěr

■ rada program schválila.

2) Spolupráce HZS Jčk s OSH ČB
O. Bouška představil plán spolupráce s HZS Jčk – ÚO České Budějovice přizvání zástupců
na jednání OORR ve druhém čtvrtletí 2017, kde by se jednalo o PORT.ALLu – JPO III-V.

3) Informace z jednání ÚORR a VVOSH ČB
O. Bouška informoval, že v meziobdobí jednání OORR se uskutečnily tři jednání VV OSH
ČB. Nejdůležitější informací pro OORR je úkol věnovat se více koncepci rozvoje represe u
OSH a to rozpracováním strategického plánu ÚORR - činnosti represe. Dále stále trvá úkol
spolupracovat v obvodech a pro vedoucí obvodů koordinovat činnosti na obvodových
soutěžích.
■ Rada vzala informace na vědomí.

O. Bouška připravil plán jednání OORR na rok 2017. V tomto roce nás čeká především
spolupráce na školení SDH odznaku odbornosti Hasič III.,II., Strojník. Do konce roku 2016 v
okrese Hasič III. -739, II. – 287, I. – 4, S - 175 . Nabídka v obvodech na školení odznaků
odbornosti. Problematika nedostatečného školení jednotek v první pomoci. Informovanost o
akci Pyrocar 17. – 19. 8. 2018.

4) Náplń kurzů HZS
O. Bouška informoval o rozšíření kurzů HZS ÚO Č.B. o TJPO (technik jednotek PO) a ZZZ
(základy zdravotnických znalostí) na základě požadavků jednotek a OORR. Kurzy proběhnou
v prvním pololetí 2017 a s ohledem na poptávku i v druhém pololetí. TJPO je kurz zaměřený
na částečnou chemickou a technickou službu v délce trvání 16 hodin, ZZZ – poskytnutí PP
délka 16 hodin. Cyklické školení velitelů a strojníků od letošního roku 2017 přechází na
Územní odbory kraje. Registrace se bude provádět elektr. přihláškou na stránkách HZS kraje.
Nutnost pro jednotky, které mají DT vyškolit nositele DT na HZS. Požadavky doručovat na
chem. službu (M.Halada). Kapacita tohoto kurzu NDT je omezena na 15 lidí !!! S ohledem na
omezenou kapacitu škol. místností jednotlivých obvodů se cyklika rozdělí na velitele III., a
V., stejné i u strojníků. V letošním roce představení PORT.ALLu jednotkám JPO V. Kurz na
obsluhu motorových pil provádí p. Svoboda, který má jediný kvalifikaci, kterou uznává HZS.
Pro JPO platí délka trvání kurzu 66 hodin, poté HZS uzná kvalifikaci v PO. Zvážit požadavek
jednotek na HZS - otevření kurzu OMP.
■ Rada vzala informace na vědomí.

5) Informace z hasičských soutěží
O. Bouška informoval o II. MČR v TFAII. Za příjemně teplého počasí se na místním náměstí
Štramberku představilo celkem 64 mužů ze všech krajů České republiky a hlavního města
Prahy rozdělených do dvou věkových kategorií a dvě ženy, které startovaly mimo soutěž. Je
otázka zda v budoucnosti udělat i kategorii žen s úlevami. V letošním roce proběhnou v kraji
4 soutěže TFA. V našem okrese 23. 9. 2017 v Týně nad Vltavou.
Seznámení s novou radou soutěžní OSH ČB.
■ Rada vzala informace na vědomí.

6) Strategický plán represe
O. Bouška přednesl přítomným doplněnou pracovní verzi Strategického plánu represe na
tento rok. Je to stále pracovní verze, která je neveřejná. Tuto verzi dostanou ke konzultaci
členové rady společně se zápisem k dopracovaní na další jednání rady.
■ Rada vzala informace na vědomí.

7) Různé, diskuse
V tomto bodu členové rady podali informace o činnosti v jednotlivých problémech
v hasebních obvodech. Vážným problémem je spolupráce starosty obce a velitelem JPO
v komunikaci (hlášení o školení). Úkol pro členy OORR shromažďovat kontakty na
velitele JPO V a předložit na příštím zasedání. Hovořilo se převážně o spolupráci s HZS –
poskytování dotací pro JPO III., V. Refundace za zásahy mimo hasební obvody (zničené
prostředky).Nové formuláře na zdravotní prohlídky členů JPO se změnou §. !!!Další
debata byla zaměřena na poplachový plán kraje – nařízení ze dne 5. 2. 2015, věstník ke
stažení na stránkách Jčk. Asociace velitelů JPO – vyjádření VVOSH další informace na
Požárech.cz.. Komunikace v PO analog/digitál – budoucnost???? Vznesen požadavek na
zařazení OORR na stránkách OSH.
O slovo požádala Marie Trávníčková a požádala přítomné o vyplnění dotazníků k její
bakalářské práci ohledně připravenosti velitelů JPO v okrese Č. Budějpovice.
Další jednání rady proběhne v druhém čtvrtletí 2017.
O. Bouška na závěr poděkoval za vstřícné jednání a popřál všem šťastnou cestu domů.

Zapsal dne 14. 3. 2017

Tomáš Michal

