Zápis
z jednání ORV OSH Rokycany konaného dne 27. února
2015 od 16 hod. v kanceláři OSH Rokycany
Přítomni: Michal Liška, Josef Huml (Cheznovice), Petr Volín, Marcel Zrůst, Jakub Heindl,
Vladislav Strejc, Luděk Svoboda
Omluveni: Josef Krátký
Hosté: Miroslav Frost
Program: 1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Volba vedoucího ORV, doplnění členů do rady
4. Akce v okrskách a sborech
5. Soutěže 2015
6. Informace z Krajské odborné rady
7. Školení HZS
8. Zkoušky HASIČ III
9. Informace z velitelského dne
10. Školení rozhodčích
11. Diskuse, závěr

Jednání:
1. Zahájení provedl vedoucí ORV Liška Michal, přivítal přítomné a navrhl program
jednání.
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Luděk Svoboda a Jakub Heindl.
Stálým zapisovatelem byl zvolen Josef Huml.
3. Volba vedoucího ORV, doplnění členů do rady.
Rada schválila do funkce vedoucího, jediného kandidáta a současného vedoucího rady
Michala Lišku - SDH Mirošov. ORV byla doplněna o tyto členy: Jakub Heindl – SDH
Příkosice, Lukáš Pelc – SDH Holoubkov (místo Petra Dongrese z téhož SDH).
4. Akce v okrskách a sborech.
Zatím byly pořádány pouze plesy, okrskové schůze, valné hromady.
5. Soutěže 2015.
Kalendář soutěží byl zaslán do Prahy.
6. června 2015 – krajská soutěž v Domažlicích, z okresu postupují Kornatice
27. června 2015 – okresní soutěž v Nevidě
- Luděk Svoboda informoval, že se okresní překážky musí do jednoho roka
přestěhovat z budovy v bývalých kasárnách ve Zbirohu (město má s budovou záměr).

6. Informace z Krajské odborné rady.
Rada se konala 4. února 2015 v Nýřanech, M. Lišku zastupoval Vl. Strejc. Hlavní bod
přednesl plk. Bártek z HZS Pk. Hovořil o neustálém problému odborné způsobilosti
velitelů a strojníků (v kraji chybí 800 velitelů). 22 jednotek již bylo vyřazeno
z poplachového plánu, 152 jednotkám bude zaslán do 1. 6. dopis o vyřazení.
Zdůraznil, že se má neustále dbát na odbornou přípravu jednotek.
Krajské ředitelství by mělo zveřejnit testy na odbornou přípravu velitelů.
Na ÚORV zazněla připomínka o zdravotních prohlídkách pro požární sport (většina
pronesla, že je to nesmysl)
7. Školení HZS.
Je nutné domluvit, se zástupci HZS ÚO Rokycany Janem Horou a Josefem Humlem,
aby se nekryly školení a soutěže sborů.
Návrhy na školení:
JSDH Zvíkovec má zájem o FLASHOVER kontejner ve Zbirohu.
O tento typ školení jednotky nejeví moc zájem, protože si mohou zničit své vybavení a
nedostanou žádnou náhradu, jako je tomu při zásahu. Některé jednotky vlastní pouze
jednovrstvé zásahové obleky, se kterými se do kontejneru nesmí.
Pro jednotky by měli být zásahové věci v tomto výcvikovém zařízení na půjčení.
8. Zkoušky HASIČ III.
Termín 18. 3. 2015 v kanceláři OSH. Zatím přihlášen 1x SDH Všenice, 2x SDH
Příkosice.
Zkušební komise ve složení: Miroslav Frost, Vladislav Strejc, Josef Krátký nebo
Miloš Svoboda
9. Informace z velitelského dne.
Informace přednesl Petr Volín, většina členů ORV byla na velitelském dni přítomna.
Zástupci HZS ÚO Rokycany neustále připomínali důležitost školení jednotek (velitelé,
strojníci, nositelé dýchací techniky, pilaři), zdravotní prohlídky. Opakován byl nový
systém školení jednotek. Zazněli informace z chemické služby, strojní služby,
statistika zásahů za rok 2014, ochrana obyvatelstva.
10. Školení rozhodčích.
Školení rozhodčích proběhne v dubnu (pouze noví rozhodčí) termín ještě bude
upřesněn. Na starosti má vše Jan Pecháček.
11. Diskuse, závěr.
Luděk Svoboda podal návrh, který by měl být přednesen na KORV, aby krajské
ředitelství doporučilo, jakým vybavením mají jednotlivé jednotky disponovat. Dále
navrhl centralizování nákupů vybavení krajem a rozdělování mezi jednotky jako je to
v Moravsko-slezském kraji.
M. Liška schůzi v 17:35 ukončil.

Usnesení:
1-2015-1
ORV schvaluje navržený program jednání.
1-2015-2
ORV schvaluje jako stálého zapisovatele Josefa Humla a pověřuje ověřením zápisu
Luďka Svobodu a Jakuba Heindla
1-2015-3
a) ORV schvaluje do funkce vedoucího Michala Lišku
b) ORV bere na vědomí doplnění nových členů schválených okrskovými schůzemi
1-2015-4
ORV bere na vědomí informace o akcích ve sborech a okrskách
1-2015-5
a) ORV bere na vědomí informace o termínech okresní a krajské soutěže v PS
b) ORV bere na vědomí informace o nutnosti přestěhování překážek ze Zbirohu a
pověřuje vyřešením Výkonný výbor OSH
1-2015-6
ORV bere na vědomí informace z KORV
1-2015-7
a) ORV pověřuje vedoucího M. Lišku k domluvení termínů školení se zástupci HZS
b) ORV bere na vědomí návrhy a připomínky ke školení
1-2015-8
a) ORV schvaluje termín zkoušek HASIČ III na 18. 3. 2015
b) ORV bere na vědomí složení zkušební komise
1-2015-9
ORV bere na vědomí informace z velitelského dne v Radnicích
1-2015-10
ORV bere na vědomí předběžné informace o školení rozhodčích
1-2015-11
a) ORV schvaluje návrh Luďka Svobody o vybavení jednotek
b) ORV pověřuje přednesením návrhu na KORV vedoucího ORV M. Lišku

Zápis zapsal: Josef Huml
Zápis ověřili: Luděk Svoboda ____________________
Jakub Heindl____________________

