Zápis č.1/2010
z jednání ORV okresu Rokycany dne 12. dubna 2010
Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů, 3 hosté

Jednání dle schváleného programu:
1. Zahájení – starosta OSH p. Miroslav Frost, uvítal přítomné a pozdravil ve
funkci nového vedoucího odborné rady velitelů p. Jana Dongrese.
2. P. Frost hovořil o okresním kole soutěže v požárním sportu – je třeba sestavit
technickou četu, návrh termínu soutěže – 19. června 2010, tento termín
přítomní schválili. Místo konání – Holoubkov – rovněž schváleno. Začátek
soutěže v 9.00 hodin, propozice soutěže budou stejné jako v předchozím roce.
Pořadatelem bude OSH Rokycany. P. Frost upozornil na to, že i krajskou
soutěž v požárním sportu pořádá OSH Rokycany. Ozvučení – p. Vaško, a
rovněž pro tuto soutěž je třeba zajistit technickou četu (použití Tatry ze SDH
Holoubkov). Termín soutěže je 21. srpna, místo konání Plzeň – Skvrňany. P.
Frost vyzval přítomné k pomoci při přípravě soutěže.
3. Ppor.Bc. Josef Huml (HZS Rokycany) – informoval o školeních – hojná
účast, v současné době probíhá školení velitelů a strojníků, bude ukončeno
v měsíci září.
Ředitel HZS plk.Dr.Špelina – hovořil o tom, že při akcích je nutné dodržovat
určitý řád stanovený zákonem, např. okrskové cvičení je cvičení pož.
jednotek, kde je nacvičován konkrétní zásah v souladu s poplachovým plánem
a zajišťuje ho HZS Rokycany. Okrsek je forma spolkové činnosti, nikoliv
zásahové činnosti (která se řídí poplachovým plánek Pk).
P. Frost – je třeba zvolit zapisovatele odb. rady velitelů (za p. Kreisingera) –
byl navržen a schválen p. Tjutčev – SDH Zvíkovec. Dále připomněl, že ti
členové, kteří absolvovali kurz odbornosti, si zakoupí odznaky odbornosti na
OSH Rokycany u pí Sedláčkové.
4. Pí Sedláčková seznámila přítomné s rozdělením SDH na okrsky – nepřesné, je
třeba ve spolupráci se sbory dopracovat.
5. Závěr jednání provedl p. Frost, který poděkoval přítomným za účast.

USNESENI č. 1/2010
ORV dne 12.4. 2010 s c h v a l u j e :
- termín konání okresní soutěže v PS 19.6. 2010, místo konání Holoubkov
bere na vědomí
- zhodnocení účasti na školeních
ukládá
- členům ORV zajistit technickou četu na okresní kolo v PS 19.6.
v Holoubkově a na krajské kolo v PS dne 21.8. 2010 v Plzni - Skvrňanech

