
Plán práce orgánů OSH Tábor na rok 2011 Aktualizováno 9.3.2011 
 
 
Leden 
-porada vedení OSH,18.00 Bechyně, ustavení přípravného výboru pro krajská kola v roce 
  2012 
 
Únor 
-Bechyňský sedmiboj,soutěž MH 
-25.února,školení rozhodčích PS,Jistebnice 
-18.února,školení rozhodčích PS,Dolní Hořice 
-porada vedení  OSH 
 
Březen 
-4.března(pátek),SP ,2.společné jednání VV a OKRR,15.00 hodin,restaurace Na Braníku 
-porada rozhodčích SH ČMS pro soutěže MH 
-12.března ,setkání ZH a zasloužilých členů,13.00 hodin,zbrojnice SDH Jistebnice 
- 17.3 – školení rozhodčích PS , Bechyně – zbrojnice SDH, od 18.00 hodin 
- 17.3 – 19.3 školení velitelů JPO V. – HZS Tábor 
- 24.3.- školení rozhodčích PS, Tábor – kancelář OSH, od 18.00 hodin 
- 25.3 – 26.3 školení velitelů JPO III. – HZS Tábor 
 
Duben 
- 1.4 – 2.4 školení nových velitelů JPO – HZS Tábor 
-20.dubna,porada rozhodčích PS,VV ,OORV a OORS, k soutěžím,15.00 hodin HZS Tábor-
Měšice 
-29.dubna,porada vedení OSH a OORS,kalendář soutěží a PP OSH,15.00 hodin,kancelář OSH 
-27.dubna,porada vedení a OORP, vyhodnocení soutěže PO očima dětí,15.00 hodin,kancelář 
OSH 
 
Květen 
-14.května,jarní kolo hry Plamen,9.00 hodin, Maredův Vrch ,Tábor 
-28.května,ukončení základních kol soutěže v PS, 
-30.května,porada vedení a OORS, postupy do okresního kola soutěže v PS, příprava 
okresního kola,14.00 hodin ,kancelář OSH 
-21.května,Hasičský den na Konopišti,  
 
Červen 
-4.června,okresní kolo soutěže v PS,9.00 hodin,Veselí n./L. stadion 
-4.června,krajské kolo hry Plamen,4.června,9.00 hodin,Písek 
-17.června,krajské kolo soutěže v PS,HZS a dorostu,Písek 
-18.června,krajské kolo soutěže v PS,Písek 
-25.června,vyhlášení vítězů soutěže PO očima dětí,9.00 hodin,HZS Tábor-Měšice 
 
Červenec 
 
Srpen 
-porada vedení OSH 
 
 



Září 
-5.září,porada vedení OSH a OORM, vyhlášení nového ročníku hry Plamen,15.00 
hodin,restaurace Na Braníku,Tábor 
- 20.9 – 24.9 školení strojníků JPO – HZS Tábor 
 
Říjen 
-8.října,podzimní kolo hry Plamen,9.00 hodin,Hlavatce 
-26.října,3.společné jednání VV a OKRR, 16.00 hodin,restaurace Na Braníku,Tábor 
 
Listopad 
-11.listopadu,vyhodnocení PP OSH a vyhlášení vítězů,15.00 hodin kancelář OSH 
-25.listopadu,zkoušky OO Hasič III.,pro členy VV a OOR, 13-17.00 hodin,kancelář OSH 
-školení nových vedoucích MH 
 
Prosinec 
-7.prosince,porada OORV a vedení OSH,15.00 hodin, kancelář OSH 
-14.prosince,porada OORS a vedení OSH,15.00 hodin, kancelář OSH 
 


