
 

Zápis 

z  jednání ORR OSH Rokycany konaného dne 12. září 

2018 od 16.30 hod. v kanceláři  OSH  Rokycany 
 

Přítomni: Michal Liška, Josef Huml, Marcel Zrůst, František Aubrecht, Karel Benda, Petr 

                  Volín, Jakub Heindl,  

Omluveni: Josef Krátký, Ladislav Drobička                  

 

Program:  1. Zahájení  

                   2. Volba ověřovatelů zápisu  

                   3. Okresní kolo v PS 2018 

                   4. Krajské kolo v PS 2018 

                   5. Školení jednotek pořádané ORR 

                   6. IMZ pro JPO V 

                   7. Činnost okrsků a SDH 

                   8. Kalendář soutěží 

                   9. Informace z HZS 

                 10. Diskuze, závěr 

                    

 

Jednání: 

1. Zahájení provedl vedoucí ORR Liška Michal, přivítal přítomné a navrhl program 

jednání. Dále požádal o minutu ticha za zesnulé hasiče. 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu.  

Ověřovateli zápisu byli zvoleni František Aubrecht a Petr Volín 

 

 

3. Okresní kolo v PS 2018. 

Vedoucí ORR zhodnotil velmi kladně práci technické čety složené ze sborů: Břasy, 

Kříše, Stupno, Bušovice.  Dále pochválil SDH Nevid za zabezpečení a organizaci 

zázemí. 

Vedoucí ORR požádal členy rady, aby se poptali ve sborech, kdo by měl zájem 

pořádat další ročník. 

 

 

4. Krajské kolo v PS 2018. 

Jakub Heindl informoval, že byla velmi špatná organizace celé soutěže. Štáb soutěže 

nadával technické četě. Také byla velmi nebezpečná dráha na štafety (díry v dráze).  

 

  

5. Školení jednotek pořádané ORR 

- poptat se ve sborech jestli bude zájem 

- navrhnout témata (legislativa, spojení, používání technických prostředků) 

- dle zájmu vybrat místo konání akce 

Břasy – zdravověda pro okrsek 30. 11. v Bušovicích 

 

 



 

6. IMZ pro JPO V 

-z KRR byl podán návrh na uspořádání Instrukčně metodického zaměstnání pro JPO V 

-toto IMZ proběhlo v Nýřanech pro JPO II a JPO III z celého kraje 

-pro JPO V by bylo v rámci okresu, bude ještě projednáno po zasedání KRR 

-možnost pořádání je v Radnicích 

 

7. Činnost okrsků a SDH 

Břasy – doprava vody z Vranovic, Prd Cup Bujesily 

          - 22. 9. Kříše memoriál  

            Osek – zásah na Chlumu u Volduch 

Radnice – akce v okolí, kulturní akce, příprava cvičení 

Nevid – soutěž „O pohár starosty“ 

Příkosice – účast na soutěžích v okolí 

Cheznovice – otevření hasičárny, Pyrocar v Přibyslavi, Tatrování, ukázky techniky 

Mirošov – ukázky zásahů 

 

 

8. Kalendář soutěží 

Vedoucí ORR navrhl tento bod přesunout na další jednání 

     

9. Informace z HZS 

Tento bod byl zrušen, protože se žádný zástupce HZS na jednání nedostavil 

 

 

10.  Diskuze, závěr 

Fr. Aubrecht - dotaz na spolupráci se ZZS v programu FIRST RESPONDENT.   

                       

Dále bylo sděleno, že pojištění soutěží u HVP se vztahuje pouze na zranění diváků,  

nikoliv soutěžících!! 

 

K. Benda – zájem o proškolení nových rozhodčích 

                - bude projednáno s vedoucím rozhodčích p. Pecháčkem 

 

   

 

 

 

 

Vedoucí ORR Michal Liška jednání v 17:45 hod. ukončil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení:   
3-2018-1 

ORR schvaluje navržený program jednání.  

 

3-2018-2  

ORR pověřuje ověřením zápisu Františka Aubrechta a Petra Volína 

 

      3-2018-3 

      ORR bere na vědomí informace z okresního kola v PS 

   

      3-2018-4 

      ORR bere na vědomí informace z krajského kola v PS 

 

      3-2018-5 

 ORR schvaluje uspořádat školení jednotek až dle zájmu sborů 

 

 3-2018-6 

 ORR schvaluje návrh pořádání IMZ pro JPO V okresu Rokycany, bude upřesněno na  

 dalším jednání ORR, po zasedání KRR 

 

 3-2018-7 

 ORR bere na vědomí informace o činnosti sborů a okrsků 

 

 3-2018-8 

 ORR schvaluje odložení bodu na další jednání 

 

 3-2018-9 

 ORR schvaluje zrušení bodu jednání 

       

      3-2018-10 

      ORR bere na vědomí informace z diskuze 

 

Zápis zapsal:   Josef Huml 

 

Zápis ověřili:  František Aubrecht____________________  

                            

                       Petr Volín ____________________ 
 


