
 

Zápis 

z  jednání ORV OSH Rokycany konaného dne 20. května 

2015 od 16 hod. v kanceláři  OSH  Rokycany 
 

Přítomni: Michal Liška, Petr Volín, Jakub Heindl, Pavel Burget 

Omluveni: Josef Krátký, Josef Huml (Cheznovice), Marcel Zrůst, Ludvík Svoboda, Vladimír 

Liška 

Hosté: Miroslav Frost, Martin Tomášů, Tomáš Hlinovský 

 

Program:  1. Zahájení  

                   2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

                   3. Kontrola úkolů 

                   4. Akce v okrskách a sborech 

                   5. Informace z Krajské odborné rady 

                   6. Příprava okresní soutěže 

                   7. 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 Petr Volín a Jakub Heindl. 

Zapisovatel byl provizorně zvolen Michal Liška. 

 

3. Školení rozhodčí nebude uskutečněno v první polovině roku, ale bude uskutečněno na 

podzim. Z důvodu toho, že je málo času a je hodně příprav na soutěže. 

 

4. Informace z orksků: 

V některých okrscích již proběhly okrskové soutěže a v některých ještě proběhnou. 

V okrsku III- proběhla 8.5. postupují za muže Mirošov a za ženy Mirošov a Příkosice. 

V okrsku VIII- proběhla 8.5. postupují za muže Těžkov a za ženy Lhota pod Radčem. 

Za okrsek X- XI- postupuje Prašný Újezd 

V okrsku II- proběhne 30.5. v Nevidě od 12 hodin. 

V okrsku XII- proběhne 30.5. v Podmoklech od 9 hodin. 

 

5. Informace z KORV. 

Dne 7. května jsem se zúčastnil krajské odborné rady velitelů v Domažlicích. 

Překontrolovali jsme úkoly z minulých rad. Mluvili jsme o odborných přípravách v 

našich okresech. A náš okres je na tom velice dobře. Na této radě jsme volili nového 

vedoucího krajské odborné rady velitelů a tím se stal Tomáš Kohejl. Na této radě jsme 

mluvili i o přípravách krajského kola požárního sportu v Domažlicích. A také jsme 

rozlosovali i startovací pořadí družstev. Na této radě jsme se také domluvili, že je 

zapotřebí udělat krajský aktiv rozhodčích a s tím budou rozhodčí seznámeni na krajské 

soutěži. Upozornil jsem na problém dotací jednotek a nákup vybavení. A zjistil jsem, 



že v jiných územních odborech to funguje na dobré úrovni. A byli jsme odkázáni na 

našeho územního řiditele.  

 

 

6.  Příprava okresního kola požárního sportu v Nevidě. 

Projednávali jsme co vše je potřeba zajistit, domlouvali jsme se na přivezení překážek, 

zajištění toalet okresním sdružením, rozmístění rozhodčích. 

Dále jsme se domlouvali se zástupci SDH Nevid na to co jsou vše schopni zajistit a co 

bude zajišťovat OSH Rokycany. 

 

7. Diskuse, závěr. 

Petr Volín mluvil o proběhlém cvičení na domov Harmonie v Mirošově, které bylo 

uspořádáno HZS. Zde bylo chování vedení, k některým jednotkám vulgární. 

Nejednalo se o cvičení prověřovací, ale taktické.A informovanost jednotek byla velice 

špatná ze strana vedení HZS.   

 

M. Liška schůzi v 17:25 ukončil.  

 

 

Usnesení:   
 

1-2015-1 

ORV schvaluje navržený program jednání.  

 

1-2015-2  

ORV schvaluje zapisovatele Michala Lišku a pověřuje ověřením zápisu Petra Volína a 

Jakuba Heindla 

1-2015-3 

ORV bere na vědomí přesun školení rozhodčích na podzim 

 

1-2015-4 

ORV bere na vědomí informace o akcích ve sborech a okrskách a o proběhlých soutěžích 

a připravovaných. 

 

1-2015-5 

ORV bere na vědomí informace z KORV a přípravě krajského kola. 

 

1-2015-6 

      ORV bere na vědomí informace o přípravách okresního kola požárního sportu.  

 

1-2015-7 

ORV bere na vědomí připomínku Petra Volína k proběhlému  taktickému cvičení od HZS. 

 

 

 

Zápis zapsal:   Michal Liška 

 

Zápis ověřili:  Petr Volín ____________________  

                            

                        Jakub Heindl____________________ 


