Zápis
z jednání ORV OSH Rokycany konaného dne 9. září 2015
od 16 hod. v kanceláři OSH Rokycany
Přítomni: Michal Liška, Jakub Heindl, Pavel Burget, Josef Krátký
Omluveni:, Josef Huml (Cheznovice), Marcel Zrůst, Ludvík Svoboda, Vladimír Liška, Petr
Volín,
Hosté: Miroslav Frost, Jakub Maxa, Josef Huml (HZS)
Program: 1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola úkolů
4. Informace z krajského kola PS
5. Informace z Krajské odborné rady
6. Akce v okrskách a sborech
7. Diskuze o okresní soutěži 2016
8. Sjednocení okrsků
9. Informace od HZS
10. 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 Pavel Burget a Josef Krátký.
Zapisovatel byl provizorně zvolen Michal Liška.
3. Hlavním úkolem, který měla rada z minulé schůze, bylo uspořádat okresní kolo
soutěže požárního sportu. Okresní kolo proběhlo v Nevidě , kde hlavním pořadatelem
bylo SDH Nevid a obec Nevid. Soutěž proběhla v pořádku, zázemí pro soutěžící ,
rozhodčí, štáb a ozvučení, bylo na špičkové úrovni. Technická četa složená z okrsku
č.3 fungovala taky velice dobře. Jediné co nás zklamalo, bylo ozvučení OSH
Rokycany, na kterém se vyskytla závada, ale díky SDH Nevid nám bylo zapůjčeno
jejich ozvučení. Tato závada zdržela průběh soutěže zhruba o 45 minut. Po
zkušenostech z této soutěže by bylo dobré zakoupit z dotací vesty na označení
technické čety, žebřík na domeček a koberec pod základnu.
4. Informace z krajského kola požárního sportu v Domažlicích. Za Rokycanský okres
,nás reprezentovalo družstvo z Nevida, které bylo doplněno závodníky z SDH
Mirošov. Toto družstvo se umístilo na 5. místě. Průběh soutěže byl ucházející. Bylo
velice málo diváků. A technickou četu tvořili staří hasiči. Družstvo žen z Rokycan,
odřeklo reprezentaci týden před soutěží a již se nepodařilo najít náhradní družstvo.

5. Informace z KORV.
Dne 3.září se uskutečnila krajská rada v Nýřanech. Na tuto radu jsem nemohl jet, a
proto mě zastoupil starosta okresního sdružení Miroslav Frost. Na této radě se
hodnotilo krajské kolo v Domažlicích. Dále zde byli poskytnuty informace od HZS
krajským řiditelem. A v neposlední řadě zde byl stanoven termín krajské soutěže PS
2016 na 25.6., kterou požádá Plzeň Jih.
6. Členům rady zde byly poskytnuty informace o soutěžích, které proběhly v jejich
okrscích a výročích, které byli na slušné úrovni.
7. Začali jsme diskutovat o tom, kde by se dala uskutečnit soutěž v roce 2016. Starostou
okresního sdružení Miroslavem Frostem nám bylo sděleno, že bude v Holoubkově 4.6.
Proto jsme zvažovali o zrušení obročního systému reprezentace na krajské soutěži.
8. Vedoucí odborné rady navrhl změnu a sjednocení některých nefunkčních okrsků.
Toto se bude z členy ORV řešit přes email až nelezneme nějaký přijatelný model,
který představíme na podzimním sjezdu delegátů.
9. Velitel stanice Radnice Josef Huml mezi nás přišel, aby nám sdělil informace o
neproškolených jednotkách a o jednotkách, které byly zrušeny. Dále nám přiblížil
rozdělování dotací od Plzeňského kraje. A přiblížil nám požár na Pavlovsku, který byl
na Rokycansku největší za několik let.
10. V diskuzi směřovali víceméně naše dotazy na Josefa Humla ohledně nového školícího
střediska, které vzniká ve Zbirohu. A chtěli jsme vědě, jestli bude zrušeno školící
středisko v Třemošné. Bylo nám řečeno, že se nic rušit nebude a že obě střediska
poběží zároveň.
M. Liška schůzi v 17:45 ukončil.

Usnesení:
3-2015-1
ORV schvaluje navržený program jednání.
3-2015-2
ORV schvaluje zapisovatele Michala Lišku a pověřuje ověřením zápisu Pavla Burgeta a
Josefa Krátkého.
3-2015-3
ORV bere na vědomí úspěšné uspořádání okresního kola PS, a opravu poškozené
aparatury a případný nákup potřebných věcí na PS zajístí miroslav Frost.
3-2015-4
ORV bere na vědomí informace o krajské soutěží v PS , kterou nám podal soutěžící
z SDH Mirošov Jakub Maxa.

3-2015-5
ORV bere na vědomí informace z KORV, na které naši radu zastupoval Mirosla Frost a
přípravě krajského kola 2016.
3-2015-6
ORV bere na vědomí informace o uskutečněných soutěžích a výročích v jednotlivých
okrskách.
3-2015-7
ORV bere na vědomí termín okresní soutěže pro rok 2016 a místo soutěže. Dále
ponechává diskuzi o obročním systému na další schůzi ORV.
3-2015-8
ORV bere na vědomí řešení sjednocení okrsků v našem okrese.
3-2015-9
ORV bere na vědomí informace od HZS o jednotkách a o požáru na Pavlovsku.
3-2015-10
ORV bere na vědomí informace odpověď na náš dotaz ohledně školících středisek.

Zápis zapsal: Michal Liška
Zápis ověřili: Pavel Burget ____________________
Josef Krátký____________________

