
 

Zápis 

z  jednání ORV OSH Rokycany konaného dne 10. prosince 

2014  od 16 hod. v kanceláři  OSH  Rokycany 
 

Přítomni: Michal Liška, Josef Huml (Cheznovice), Petr Volín, Pavel Burget, Jiří Vávra (za 

Vladimír Liška) 

Omluveni: Josef Krátký, Marcel Zrůst, Vladimír Liška 

Hosté: Miroslav Frost,  

 

Program:  1. Zahájení  

                   2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

                   3. Akce v okrskách 

                   4. Soutěže TFA 

                   5. Soutěže 2015, školení rozhodčích 

                   6. Plány zimní přípravy ve sborech a okrskách 

                   7. Zkoušky HASIČ III 

                   8. Školení HZS 

                   9. Plán práce na rok 2015 

                   10. 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 Pavel Burget 

Zapisovatelem byl zvolen Josef Huml. 

 

3. Akce v okrskách. 

Na podzim roku 2014 proběhla anketa Dobrovolní hasiči roku, kdy 13. listopadu  

v Brně následovalo vyhlášení výsledků. Z kategorie jih a západ Čech se na prvním  

místě umístila jednotka SDH Zbiroh a na třetím jednotka SDH Zvíkovec. 

 

Mirošov- školení na motorové pily pro celý okrsek (teorie, praxe, na závěr test) 

 

Němčovice- cvičení s HZS Rokycany na Liblíně 

 

V jiných okrskách žádné akce neproběhly 

 

4. Soutěže TFA. 

Celostátní kolo bylo uspořádáno ve Frýdku – Místku, kam se z Plzeňského kraje  

dostavili zástupci Domažlického a Rokycanského okresu. Za Rokycany 2 zástupci z  

Kornatic s Vladislavem Strejcem, kteří jeli na vlastní náklady. Náklady byly krajem  

proplaceny pouze domažlickým. 

 

 



5. Soutěže 2015, školení rozhodčích. 

Do 23. 12. 2014 nahlásit do kanceláře OSH termíny soutěží pro zařazení do 

celostátního kalendáře. 

 

V březnu 2015 (termín bude upřesněn) proběhne školení rozhodčích. Nových i těch, 

co potřebují prodloužení osvědčení. Kapacita: cca 10 zájemců. 

Do konce ledna 2015 podání přihlášek do kanceláře OSH. Vše má na starosti vedoucí 

rozhodčích Pecháček Jan. 

 

6. Plány zimní přípravy ve sborech a okrskách. 

Ve většině sborů a v okrskách se bude probírat teorie. 

Přes zimní měsíce se také budou konat výroční schůze. 

  Zvíkovec 16. 1. 2015 

  Němčovice 6. 12. 2014 

  Cheznovice 27. 12. 2014 

  Radnice 17. 1. 2015 

  Mirošov 10. 1. 2015 

  Kařez 17. 1. 2015 

 

7. Zkoušky HASIČ III. 

Na jaře 2015 nejspíš v březnu (ještě bude upřesněno). Podání přihlášek do 15. února 

2015 do kanceláře OSH. M. Frost navrhl, aby zkoušky složili všichni členové ORV. 

OSH uznává odbornosti v rámci školení od HZS. Možnost zakoupení odznaků 

odborností v kanceláři OSH. 

 

8. Návrhy školení HZS. 

Zvíkovec – hašení bioplynu a venkovních PB lahví. Zájem o Flashover kontejner ve      

                   Zbirohu. 

 

Radnice – zlepšování školení ve vyprošťování, připomínky k výjezdovému plánu na  

                 DN 

              - v současné době musí vždy vyjet min. dvě jednotky 

 

Zkoordinování soutěží sborů a školení od HZS (domluvit se zástupcem HZS p. 

Humlem) 

 

9. Plán práce na rok 2015. 

M. Liška seznámil členy ORV s plánem práce na rok 2015, který je vyvěšen na  

stránkách OSH. 

Velitelský den proběhne v únoru v Radnicích. 

 

10. Závěr. 

Na závěr vedoucí ORV M. Liška popřál přítomným mnoho zdaru v dalším roce a 

schůzi v 17:10 ukončil. 

 

 

 

 
        

 



Usnesení:   
 

4-2014-1 

ORV schvaluje navržený program jednání.  

 

4-2014-2  

ORV schvaluje jako zapisovatele Josefa Humla a pověřuje ověřením zápisu Petra Volína a 

Pavla Burgeta 

4-2014-3 

ORV bere na vědomí informace o akcích v okrskách 

 

4-2014-4 

ORV bere na vědomí informaci o soutěži TFA ve Frýdku - Místku 

 

4-2014-5 

a) ORV schvaluje termín nahlášení soutěží, do kanceláře OSH, pro zařazení do 

celostátního kalendáře 23. 12. 2014 

b) ORV schvaluje předběžný termín pro školení rozhodčích 

 

4-2014-6 

a) ORV bere na vědomí informace o zimní přípravě ve sborech a okrskách 

b) ORV bere na vědomí termíny výročních schůzí sborů  

 

4-2014-7 

a) ORV schvaluje předběžný termín zkoušek HASIČ III 

b) ORV schvaluje návrh M. Frosta, aby zkoušky absolvovali všichni členové ORV 

 

4-2014-8 

a) ORV bere na vědomí návrhy na školení HZS 

b) ORV schvaluje předání návrhů zástupci HZS p. Humlovi 

 

4-2014-9 

ORV schvaluje plán práce na rok 2015, plán bude přílohou tohoto zápisu 

 

 

 

Zápis zapsal:   Josef Huml 

 

Zápis ověřili:  Petr Volín ____________________  

                            

                        Pavel Burget ____________________ 

 

 
 


