Zápis
z jednání ORV OSH Rokycany konaného dne 24. února
2014 od 16 hod. v kanceláři OSH Rokycany
Přítomni: Michal Liška, Josef Huml (Cheznovice), Pavel Burget, Josef Krátký, Marcel Zrůst,
Vladimír Liška, Luděk Svoboda
Omluveni:
Hosté: Miroslav Frost, Vladislav Strejc, Josef Huml (HZS)
Program: 1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Přiřazení SDH Litohlavy do okrsku
4. Zkoušky HASIČ III
5. Termíny okrskových soutěží
6. Termín okresní soutěže
7. Informace o cvičeních v okrskách
8. Informace o spolupráci na rok 2014
9. Změny ve školeních jednotek, organizace PO
10. Diskuse

Jednání:
1. Zahájení provedl vedoucí ORV Liška Michal, přivítal přítomné a navrhl program
jednání.
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Josef Krátký a Marcel Zrůst.
Zapisovatelem byl zvolen Josef Huml.
3. Přiřazení SDH Litohlavy do okrsku.
Jelikož není SDH Litohlavy zařazen do žádného okrsku, bylo navrženo zařazení do
okrsku č. 10
4. Termín zkoušek HASIČ III byl minulým jednáním ORV schválen na 7. 3. 2014,
podání přihlášek je do konce měsíce února. K dnešnímu dni nikdo přihlášku nepodal.
Zkoušejícími budou Vladislav Strejc a Josef Krátký, předsedou komise Miloš
Svoboda.
5. Termíny okrskových soutěží pro rok 2014.
Zatím jsou známy termíny okrsků č. 12 - 24. 5. (31. 5. ještě bude upřesněno)
č. 2 - 24. 5.
č. 8 - 17. 5.
Z jiných okrsků nebyl nikdo přítomen, nebo termín ještě neprojednávaly.
6. Okresní soutěž v PS 7. 6. 2014.
Jelikož je 7. 6. 2014 také krajská soutěž v PS, byl navržen datum okresní soutěže na
28. 6. 2014, dřívější datum nemohl být zvolen, protože se ještě budou konat okrskové

soutěže. Tudíž na krajskou soutěž pojede vítěz okresu z loňského roku. Z důvodu
malého počtu vhodných termínů na pořádání okresní soutěže navrhl V. Strejc obroční
systém postupování z okresní soutěže na krajskou. Místem konání okresní soutěže v
PS byly navrženy Němčovice (ještě bude potvrzeno).
7. Informace o cvičeních v okrskách.
M. Liška informoval o cvičení ve svém okrsku ve spolupráci s HZS Rokycany na téma
záchrana osob z ledu. Jiné okrsky žádná cvičení nepořádaly.
8. Informace o spolupráci na rok 2014.
M. Liška informoval o možné spolupráci dobrovolných hasičů s firmou TOI – TOI na
zapůjčení sociálních zařízení na pořádané akce ve sborech. A dále o spolupráci
s pivovarem REBEL.
M. Frost informoval o spolupráci s firmou SABE Praha, která nabízí slevy na
sportovní hasičské poháry.
9. Změny ve školeních jednotek
V tomto bodě zazněly opět informace o velkých změnách ve školeních jednotek od
ledna 2014. Podrobnější popis těchto změn zazněl již při velitelském dni v Radnicích
22. 1. 2014 od vedení HZS. Jelikož tyto změny mohou být pro některé jednotky
likvidační, bylo navrženo sepsání vytýkacího dopisu ohledně těchto změn a jeho
zaslání na KŘ HZS Pk řediteli plk. Ing. Františku Pavlasovi a na GŘ HZS panu
Zdeňku Hanuškovi.
Organizace PO
M. Liška nás seznámil formou počítačové prezentace s vedením jednotek
(dokumentace, odborná příprava), s legislativou SDH (označení na uniformách, znaky
sborů, stejnokrojový předpis). Tyto prezentace budou v nejbližší době vloženy na web
OSH Rokycany.
10. Diskuse
M. Liška informoval o srazu hasičské techniky PYROCAR ve dnech 29. – 31. 8.
2014, dále nás seznámil se změnami v technických podmínkách prostředků na soutěže
(tyto změny budou přílohou tiskopisů na okresní soutěž v PS).
V. Strejc navrhl uspořádání srazu historické techniky, kterou naše sbory vlastní. Buď
jako samostatnou akci nebo při výročních oslavách sborů.

Schůze byla ukončena v 17:50 hod.

Usnesení:
1-2014-1
ORV schvaluje navržený program jednání.
1-2014-2
ORV schvaluje jako zapisovatele Josefa Humla a pověřuje ověřením zápisu Josefa
Krátkého a Marcela Zrůsta.
1-2014-3
ORV schvaluje přiřazení SDH Litohlavy do okrsku č. 10
1-2014-4
ORV schvaluje složení zkušební komise na zkoušky HASIČ III
1-2014-5
ORV bere na vědomí termíny okrskových soutěží pro rok 2014
1-2014-6
a) ORV schvaluje termín okresní soutěže v PS 28. 6. 2014
b) ORV schvaluje obroční systém postupování z okresní soutěže na krajskou
1-2014-7
ORV bere na vědomí informace o cvičeních v okrskách
1-2014-8
ORV bere na vědomí informace o spolupráci na rok 2014
1-2014-9
a) ORV bere na vědomí změny ve školeních jednotek
b) ORV schvaluje zaslání dopisu na KŘ HZS Pk, GŘ HZS a pověřuje jeho sepsáním V.
Strejce
c) ORV bere na vědomí informace o organizaci PO
1-2014-10
a) ORV bere na vědomí změny v technických podmínkách soutěžních prostředků
b) ORV bere na vědomí návrh V. Strejce na uspořádání srazu historické techniky

Zápis zapsal: Josef Huml
Zápis ověřili: Josef Krátký ____________________
Marcel Zrůst ____________________

