
Zpráva o činnosti ORV za rok 2015 

Dobrý den, chtěl bych Vás pozdravit jménem svým i jménem celé odborné rady 

velitelů. Rád bych Vás chtěl seznámit s naší prací za rok 2015. 

První schůzka rady proběhla 27. února. Tu jsme započali volbou vedoucího rady 

velitelů, zvolen jsem byl já, Michal Liška. Dále jsme se domlouvali na termín 

zkoušky odbornosti Hasič III, která se na konec neuskutečnila, jelikož se jako 

v loňském roce, se nikdo nepřihlásil.  Proto bych chtěl zde na Vás opět 

apelovat, aby se do toho zapojily i Vaše okrsky a sbory.  Dalším bodem byla 

příprava a zajištění okresní soutěže v požárním sportu. Termín jsme měli 

domluvený na 6. června v Nevidě . Poté jsme probírali aktivitu v okrscích a 

potažmo i v některých sborech.  Na této radě nám byly předány informace 

z krajské rady velitelů. Jsem osobně velice rád, že se nám ve spolupráci s veliteli 

HZS Rokycany a HZS Radnice podařilo  domluvit , aby se akce a soutěže konané 

sbory dobrovolných hasičů se nekryly  se školeními pořádané HZS Rokycany.    

Druhé jednání se uskutečnilo 20.května. Na tomto jednání jsme se dozvěděli 

informace ze zasedání KORV, kde se mimo jiné probírala příprava krajské 

soutěže , která se konala v Domažlicích. Hlavní bodem tohoto jednání, 

byla  příprava okresní soutěže v Nevidě, aby její průběh byl co nejsnazší  a nic 

nás nemohlo zaskočit . Bylo domluveno rozeslání propozic, přihlášky a změny 

v technických podmínkách nářadí při postupových hasičských soutěží, které 

byly nařízeny sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska . Aby byly soutěžní týmy 

dostatečně informovány a nedošlo k žádným zbytečným nepříjemnostem na 

soutěži.  

Naše třetí sezení proběhlo 9. září. Na této radě jsme zhodnotili průběh okresní 

soutěže, která proběhla celkem dobře. Malinko nás potrápila technika a ani 

počasí nám nepřálo. Zde patří velké poděkování SDH Nevid, kteří nám připravili 

pěkné zázemí a technická četa, složené z okrsku číslo 3, kterou zajistil okrskový 

velitel Jakub Heindl, pracovala dobře. Dalším tématem byla krajská soutěž v 

Domažlicích, která dopadla podle slov soutěžících na výbornou. Na této soutěži, 

nás reprezentovalo družstvo z Nevida. Toto družstvo po součtu všech disciplín 

obsadilo 5.místo. Bohužel, družstvo žen se na krajskou soutěž nevydalo.  Dále 

mi přinesl informace z krajské rady velitelů starosta okresního sdružení 

Miroslav Frost, protože jsem se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit. 



Zhodnotili jsme i úroveň proběhlých soutěží na našem okrese. Na naše pozvání 

se dostavil i zástupce HZS pan Huml, se kterým jsme prodiskutovali proběhlé 

školení a dozvěděli jsme se více informací o velkém požáru lesa na Pavlovsku. 

Na tomto požáru se zúčastnily téměř všechny  jednotky sborů dobrovolných 

hasičů z celého okresu. Také jsme si zde dali úkol ohledně  sjednocení a 

upravení okrsků v okrese Rokycany. 

Ohledně sjednocení okrsků jsme udělali 14.října mimořádnou schůzku, kde bylo 

hlavním tématem rozdělení okresu na okrsky. Na této schůzce jsme se 

domluvili se všemi přítomnými na rozdělení, které máte k nahlédnutí ve svých 

obálkách. Prosil bych při vašich okrskových valných hromadách , abyste Vaše 

případné připomínky zapsali do hlášení z valné hromady.  

 Páté sezení v tomto roce teprve proběhne. Máme v úmyslu probírat návrhy 

školení a cvičení na příští rok, zhodnocení soutěží, odborné přípravy ve sborech 

a okrscích. A přípravy zkoušky hasič 3. 

 

Děkuji Vám za pozornost a na závěr bych vám chtěl popřát mnoho štěstí ve 

vašich sborech a aby se vám práce jen dařila.    

 


