
ZPRAVODAJ  OSH  Tábor  1/2012 

Výpis hlášení 2011, aktuality ,sdělení 

 

 

Počet SDH:         199 

SDH Hlavňov má pozastavenou činnost od 31.3.2011 

SDH Kladruby, vystaven protokol o zrušení k 31.12.2011 

 

Počet odevzdaných hlášení k 29.2.2012, 173 

 

Počet členů k 31.12.2011                                

 

Přípravka               33 

6-14 303 

15-18 147 

18-26 948 

+ 26                    5948 

……………………………… 

celkem                7379     

 

Odznaky odbornosti,kvalifikace 

 

H III.        v roce 2011            7                        celkem            85 

H II.                                         6                                               11 

H I.                                          0                                                  2 

P III.                                        0                                                  3 

P II.                                         0                                                  3 

P I.                                          0                                                  5 

R PS                                      34                                              132 

R I PS                                      0                                                 3 

R ML. II.                                 1                                                34 

R ML. I.                                  0                                                 1 

VM III.                                  10                                               42 

VM II.                                     0                                               36   

VM I.                                      0                                                 2 

 

Soutěže 

ZK,okrskové                   M  194      Ž  81 

Okresní                                     9            5 

Krajské                                     1            1 

MČR                                         1             

CTIF                                         2 

Ostatní                                  258         134 

 

Odpracováno na dobrovolné činnosti 

 

Počet akcí 3680                    počet odpracovaných hodin                 62229 

 

62229 : 7379 =  8.43 hodin na každého člena      



 

Statistika HZS za rok 2011 

  

Statistika HZS o výjezdech JPO je umístěna na www.oshtabor.cz , pro porovnání i předchozí 

roky. 

 

Termíny školení velitelů a strojníků JPO 

 

Uvedené termíny školení jsou zveřejněny na www.oshtabor.cz. 

 

Plán práce OSH na rok 2012 

 

Plán práce OSH doplněný o některé další termíny je rovněž umístěn na www.oshtabor.cz 

 

Evidence SDH na internetu 

 

Evidence SDH na internetu je umístěna na www.evidencesdh.cz . 

Přístup je do dnešního dne zadán 142 SDH, přístup je neaktivní pro potřeby SDH k prohlížení 

a tištění některých sestav. 

Evidence není bez problémů, ale vývoj jde do předu a postupně se daří některé problémy řešit. 

Doplňování dat se děje přes OSH. 

Hlavním zdrojem dat jsou hlášení, přílohy k hlášení, zápisy z jednání. 

Postupně jsou doplňovány funkcionáři a změny ve funkcích, jedná se o časově náročnou 

práci. 

S aktivním přístupem se v dohledné době nepočítá, pokud se nevyřeší systém kontroly dat ze 

strany SDH. 

 

Školení a navyšování kvalifikace členů 

 

Po dobrých zkušenostech z roku 2010 a 2011,je preferována tato činnost podle oblastí, kdy 

lektoři přijedou za lidmi tam kde je potřeba. 

Podle hlášení za rok 2011 jsou čísla vidět a ukazují, kde se nám daří. 

 

PP OSH pro MH 

 

Pro rok 2012 bude poprvé vyhlášen PP pro MH, který bude obdobou PP pro dospělé.OORM 

vytipuje soutěže a ty budou zařazeny do kalendáře soutěží. 

 

Hasičské muzeum Bechyně 

 

Výzva pro členy všech SDH  zařazené do OSH k pomoci materiální a věcné pro toto muzeum. 

Hasičské muzeum není jen záležitostí několika lidí, kteří mají o historii zájem, ale záležitostí 

nás všech. 
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