Zápis
z jednání ORV OSH Rokycany konaného dne 22. září
2014 od 16 hod. v kanceláři OSH Rokycany
Přítomni: Michal Liška, Josef Huml (Cheznovice), Josef Krátký, Marcel Zrůst, Petr Volín,
Vladimír Liška, Ludvík Svoboa
Omluveni:
Hosté: Vladislav Strejc, Josef Huml (HZS)
Program: 1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Informace o akcích v okrscích
4. Informace z krajské rady velitelů
5. Zhodnocení okresního kola v PS
6. Zhodnocení krajského kola v PS
7. Informace z HZS od pana Humla
8. 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 Vladimír Liška a Marcel Zrůst.
Zapisovatelem byl zvolen Petr Volín.
3. V okrscích se udály tyto akce:
Břasy- školení HZS, soutěže žádné
Radnice- to samé jako Břasy
Cheznovice – pouze okrsková soutěž
Mirošov- okrsková soutěž, soutěž o pohár města Mirošov
Němčovice – Prd cup – bez jejich účasti
Kornatice- informace o hřišti v Nevidě, na kterém by se měla konat příští okresní
soutěž
4. Informace z krajské rady velitelů přinesl Vladislav Strejc
-porada za účasti kr. ředitele HZS p. Pavlase
- probírala se odborná příprava, zejména JPO II
- PM a PS připomínky k formám školení a cykliky
- hodnocení krajské soutěže (nebyl komentátor)
- problém složit tým za Rokycansko
- příští soutěž v Domažlicích

5. Zhodnocení okresního kola požárního sportu konané v Němčovicích.
Práce technické čety byla velice dobrá. Kritizovaná byla neúplnost výsledků. Na
místě byl při soutěži nedostatek vody (příště 2x cisterna). Pod základnou chyběl
koberec. Změny soutěžících budou možné maximálně do osmy hodin ráno.Do
budoucna 2x základna na požární útoky.Chyběl závodčí, který by odstartoval
jednotlivé disciplíny.

6. Zhodnocení krajské soutěže požárního sportu.
Krajská soutěž se konala ve Stříbře. Podle slov Josefa Krátkého, to byla nejlepší
krajská soutěž, na které byl. Jednotlivci běhali ve třech dráhách a nejlepší čas našeho
družstva udělal Skala a vyhrál jednotlivce časem 16:33. Celkově družstvo našeho
okresu obsadilo 4. místo.
7. Od pana Humla z HZS Rokycany nám byli podané informace o školeních pořádaných
HZS Rokycany a to zdravověda a velitelé JPO V. Dále nám byla poskytnuta
informace o zrušených jednotkách – Kařízek, Lhotka u Radnic. Jednotky JPO II a III
jsou proškoleny v našem okrese na 100%, JPO V skoro všechny.
V okrese RO vše funguje i po „papírové stránce“(oproti Plzni)
Informace o rozdílu mezi „činnosti“ a „zásahu“.
8. V diskuzi jsme probrali.
Návrh na stálého zapisovatele ( až po volbách )
SDH Litohlavy se opět nedostavily a ani nevyjádřily.
Připomenut byl termín sjezdu starostů 22.listopadu(zde budou podány informace o
volbách v okrscích a sborech).
Byl uložen všem úkol a to dávat soutěže do celorepublikového kalendáře.

Usnesení:
2-2014-1
ORV schvaluje navržený program jednání.
2-2014-2
ORV schvaluje jako zapisovatele Petra Volína a pověřuje ověřením zápisu Vladimíra
Lišku a Marcela Zrůsta.
2-2014-3
ORV bere na vědomí informace o činnosti v okrscích.
2-2014-4
ORV bere na vědomí informace z KORV.

2-2014-5
ORV bere na vědomí poznatky z okresní soutěže a z jejich nedostatků.
2-2014-6
ORV bere na vědomí informace z Krajské soutěže v požárním sportu.
2-2014-7
ORV bere na vědomí informace od pana Humla o školení HZS a o jednotách.
2-2014-8
ORV bere na vědomí informace a úkoly z tohoto jednání.

Zápis zapsal: Petr Volín
Zápis ověřili: Vladimír Liška ____________________
Marcel Zrůst ____________________

