
                                            Z á p i s    č.   2/2012 
 
z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany dne 15. února 2012 
 
1) Zahájení 

V úvodu jednání starosta Frost uvítal přítomné a nejprve popřál členům VV, 
kteří měli v tomto období životní jubilea. Seznámil s programem jednání – 
nebylo připomínek. 

 
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 
    Jako zapisovatel byla navržena pí Věra Sedláčková – přítomnými schhváleno. 
    Ověřovatelé zápisu – navržen Jan Pecháček a Vlad. Sazima – přítomnými  
    schváleno.  
 
3) Kontrola usnesení: 
    - úkol č. 10: odeslat pí Boženě Radoňové dopis o jejím odvolání z funkce 
                        předsedkyně OKRR – úkol splněn 

- úkol č. 11: dořešit složení ORV – úkol je plněn, je připraven návrh  
                    na uspořádání ORV 

 
4) Čerpání rozpočtu – informovala pí Sedláčková: 
    Nejprve zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2011 – byly překročeny výdaje, 
    zejména v položce „různé“, kde se promítly výdaje za náklady na převod  
    internetu, rekonstrukce sekretariátu, opravy, byl překročen výdaj za tonery – 
    pošta je stále více vyřizována elektronicky a je třeba tisknout zaslané  
    dokumenty, položka cestovné – někteří členové VV jsou členy i krajských 
    odborných rad a je nutné počítat s cestovným na tato jednání. Se zvýšením 
    těchto položek je počítáno v plánu rozpočtu na rok 2012. 
    Čerpání za leden 2012 – byla uhrazena většina ročních poplatků, tj. poplatek 
    za zpracování účetnictví a mezd, sekretariát – úhrada energií za rok 2011 a 
    pojištění sekretariátu. Příjmy i výdaje jsou v soluladu s plánem. 
 
5) Zpráva okresní kontrolní a revizní rady – Ing. Dlouhý: 
    Informoval o provedených kontrolách včetně kontroly ze SH ČMS v měsíci     
    lednu 2012 a seznámil se závěry této kontroly. Bylo upozorněno zejména 
    na to, že zápisy z odborných rad musí obsahovat schválení zapisovatele a  
    ověřovatelů zápisu včetně podpisů, musí být uvedeno místo jednání a kdo 
    jednání vedl a s jakým programem. 
    Toto upravuje čl. 10 Stanov – přečetl p. Svoboda. 
    Starosta Frost poděkoval  předsedovi OKRR za dobrou práci v loňském roce. 
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6) Zhodnocení VVH sborů a okrsků: 
 
10.12. 2011 SDH Němčovice 
Frost, Svoboda – VVH vedená v sousedském duchu 
Dobrá zpráva velitele p. Lišky. 
Velká podpora OÚ Němčovice. 
V loňském roce založení Soptíků v MŠ v Radnicích. 
Bohatá kulturní činnost. 
 
17.12. 2011 SDH Cheznovice 
Frost, Svoboda – dobré zprávy, zvláště velitele zásahového družstva p. Humla.- 
Dobře pracuje zásahové družstvo.  
Velká podpora OÚ. 
Bohatá kulturní činnost. 
 
27.12.2011 SDH Příkosice 
Frost – výborně zajištěná VVH. 
Velká účast z celého okrsku. 
Dobré zprávy, zvláště preventisty a pořádání kulturních akcí v obci. 
 
7. 1. 2012 SDH Skořice 
Frost, Svoboda, Strejc – VVH výborně zajištěná. 
Konaná při příležitosti předávání zásahového vozidla Mercedes Sprinter. 
Dobré zpárvy, zvláště velitele p. Karbolky.  
Bohatá kulturní činnost. 
Velká aktivita výjezdové jednotky, dobrá spolupráce s OÚ. 
Účast celého okrsku. 
 
13.1. 2012 SDH Zvíkovec 
Frost, Svoboda – výborně zajištěná a dobře vedená VVH. 
Dobré zprávy, zvláště velitele Igora Tjutčeva. 
Výborná spolupráce s OÚ. 
Dobrá práce  s mládeží ze ZŠ Mlečice. 
Dobrá spolupárce s domovem Kytička. 
Činnost zásahové jednotky na vynikající úrovni, spolupráce s policií i HZS. 
Dobrá spolupráce s obcemi z Rakovnicka. 
 
14.1. 2012 SDH Lhota p. Radčem 
Frost, Dongres – sbor mě mile překvapil, začal jako jediný v okrsku pracovat 
s mládeží. VVH dobře vedená starostou sboru Pavlem Němcem. 
Funguje spolupráce s OÚ i s ostatními složkami v obci.   
Bohatá kulturní a společenská činnost.  Váží si sponzorů a oceňují je a 
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spolupráce s kanceláří OSH  
20.1. 2012 SDH Vranovice 
Frost, Pecháček – dobrá práce sboru. Časté soutěže v rámci malé obce. 
VVH dobře připravená, velká účast. 
Velmi aktivní činnost při společenských akcích, okrsek funguje. 
 
21.1. 2012  SDH Zbiroh 
Frost, Pecháček, Drobička, Svoboda – opět výborně zajištěná VVH. 
Velká účast, zvláště hostů, ústředí SH ČMS, HZS Pk,  
HZS Pk územní odbor Rokycany, a velitel útvaru záchranného sboru Hlučín 
sídlícím na Zbirožském zámku. 
Dobré zprávy, dobrá práce s mládeží, velmi příkladná spolupráce s městským  
úřadem Zbiroh. 
Výborné organizační schopnosti při oslavách 130 let založení sboru. 
Ředitel HZS pl. Ing. Špelina kosntatoval, nejlepší výjezdová jednotka JPO II 
Rovnocenná profesionálním hasičům. 
Bohatá kulturní činnost. 
 
28.1. 2012 SDH Radnice 
Frost, Svoboda -  VVH dobře zajištěná. 
Dobré zprávy, bohatá kulturní činnost. 
Dobře pracuje výjezdová jednotka, výborná spolupárce s měst. Úřadem Radnice. 
 
 
 
Valné hromady okrsků 
   
Okrsek č. 3 Mirošov  4.2. 2012 
 Frost, Svoboda –  
VVH okrsku dobře připravená, velká účast celého okrsku. 
Dvě prověřovací cvičení.  
Dobře zpracované zárvy, zvláště velitele p. Lišky. 
Předložen plán okrsku na rok 2012 včetněš kulturních a společenských akcí. 
 
Okrsek č.      Němčovice  10.2. 2012 
Frost – VVH okrsku dobře vedená, slabší účast.  
Vyčerpávající zpráva starosty okrsku a velitele. 
Okrsek pracufje kvalitěn, pořádají soutěže a kulturní akce. 
Předložen plán práce na rok 2012. 
 
- p. Pecháček – 10.12. SDH Volduchy – valná hromada dobře připravená 
  a rovněž tak předložené zprávy 
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   7.1. SDH Prašný Újezd – jednání vedeno v sousedském duchu 
          SDH Kříše – dobrá VVH, obdobná úroveň jako na Zvíkovci, při 
          jednání byl použit projektor 
          SDH Radnice – VVH velmi dobře připravená 
         Okrsek č. 9 – proběhla volba starosty, bylo jenáno o sloučení okrsků 
          na soutěže, budou zpracovány propozice 
 
- p. Svoboda – účast na VVH Týček, Líšná, Třebnuška, Drahoňův Újezd: 
  Týček – na velmi dobré úrovni, Líšná – sousedská atmosféra, zlepšení oproti 
  loňskému roku. Třebnuška – rovněž dobře připravené, sbor sestavil 
  soutěžní družstvo. Drahoňův Újezd – volba starosty, sbor dobře pracuje. 
- p. Král – SDH Chlum, Terešov – nahlášeny VVH, stejné termíny. 
  Okrsková VVH se bude konat tento pátek. 
  Informace o akcích v roce 2012: noční útok v měsíci červenci, Podmokelská 
  hasičiáda. 
- p. Sazima – SDH Štítov – volba nového pokladníka, přestavba hasičské 
  zbrojnice. SDH Trokavec – stále panují neshody mezi místními hasiči. 
  Starosta Frost potvrdil, že v tomto sboru nejsou dobré osobní vztahy. 
- p. Drobička – SDH Sirá – výroční zpárva o činnosti byla zpracována, jednání 
  strohé, jednoduché, ale dostačující 
- p. Lauber – SDH Břasy – nižší účast na VVH, ale sbor vykazuje pestrou  
  činnost, spolupráce s mládeží 
  SDH Těškov – opožděný začátek jednání, jinak slušná úroveň schůze 
- p. Štědrý – účast na VVH SDH Týček, Zbiroh, Líšná (o těchto sborech 
  již byly podány zprávy).  
 
8) Žádost o vyznamenání – starosta Frost přečetl žádosti o vyznamenání 
    členů SDH Drahoňův Újezd a Podmokly – přítomnými schváleno. 
 
9) Zprávy z odborných rad: 
    - p. Svoboda – zpráva z ORM: informoval o soutěži v pexesu, která se  
      uskutečnila ve Zbiroze a poděkoval členům VV, kteří tuto soutěž pomáhali 
      zajišťovat. Starosta Frost potvrdil, že tato soutěž je velmi dobrou náplní 
      činnosti pro mladé hasiče v zimních měsících.  
    - p. Štědrý  – navrhl, že SDH Týček by mohl  uspořádat soutěž v hrách pro 
      děti pro ostatní sbory, které mají mladé hasiče. 
    - p. Strejc – rada pro ochranu obyvatelstva: z krajské rady nejsou žádné  
      nové zprávy, jednání proběhne v měsíci dubnu 2012. Začíná se  
      experimentovat s univerzální přednáškou. ÚR pro ochr. obyvatelstva – jsou  
      již dány  konkrétní termíny a mělo by být proškoleno prvých 30 lektorů a  
     měly by být být publikovány příslušné materiály.  
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    Dále informoval o nově zpracovaných propozicích okresního kola soutěže 
    v PS – propozice  byly přítomným předloženy a zároveň i návrh činnosti 
    ORV. Propozice  i návrh činnosti ORV byly přítomnými schváleny.  
   Další informace: byl doručen návrh propozic krajské soutěže v PS 23.6.2012–  
   v podstatě stejné jako v loňském roce. Připomínka – stále upozorňováno na 
   visačky apod., jednotné proudnice „C“, v běhu na l00 m s přek. soutěží  
   8 soutěžících atd., rovněž bude kontrolováno zaplacení členských příspěvků. 
 
10) Starosta Frost seznámil přítomné s hlášením o činnosti  OSH Rokycany 
   za rok 2011 – hovořil k jednotlivým údajům. Hlášení bude ukončené 
   k 28.2. 2012. Hlášení o činnosti bylo přítomnými schváleno. 
 
11) Různé   
   Nominace rozhodčích: p.Pecháček – je seznam rozhodčích, kteří jsou aktivní. 
   Požadavek 6-7 rozhodčích je přehnaný, doporučen počet 3 až 5 rozhodčích. 
  P. Strejc doporučil předložit jmenný seznam nominovaných rozhodčích. 
  Okresní kolo soutěže v PS – 100 m překážek by se běželo ve 2 dráhách –  
  urychlí časový průběh, ale organizačně to bude náročnější a znamená to 
  dvě sady překážek (ze Zbiroha nebo z Kornatic) – je třeba domluvit dopravu. 
  Družstvo žen by běželo v jedné dráze. 
  Úprava postupových kriterií z okrsků: doposavad postupovali vítězové 
  okrskových kol, byl podán návrh, aby byla nastavena výkonnostní kriteria – 
  postupuje vítěz okrsku + další soutěžící, kteří splňují,  časový 
  limit na požárním útoku. Rozpočet na okresní kolo soutěže – zasáhne sem 
  i oprava překážek (střecha na domečku,  guma na opravu bariery). Je třeba 
připravit finanční odhad oprav. 
 P. Dongres – výměna střechy domečku je finančně velice náročná (8-10 tis 
Kč). Doporučil pouze výměnu špatných prken. 
 Starosta Frost – doporučil místo domečku jinou překážku, např. okno. 
 I tato překážka by však potřebovala opravu. 
 Při výměně pouze vadných prken by se oprava zajistila za cca 3-4 tis. Kč. 
 Překážky OSH – jsou v mnohem horším stavu. Důležité je i uskladnění 
 překážek. Problémem okresní soutěže je i to, že termínová listina je 
 poměrně plná a např. Holoubkov, který je spolupořadatelem, se soutěže 
 nebude moci zúčastnit. Bude nutné ustavit technickou četu z jiného sboru – 
 poblíž je Těškov, Mýto, Cheznovice – tento okrsek by měl zajistit technickou 
 četu. Starosta Frost – účast v technické četě je nutné v těchto sborech nejprve 
 projednat. P. Pecháček – otázka, zda by do technické čety nešli ti členové 
 z Holoubkova, kteří se nezúčastní Zpč. ligy. P. Dongres – účast ostatních 
 členů SDH Holoubkov v technické četě nemůže stoprocentně přislíbit. 
 P. Strejc -  mimoř. ustavující jednání ORV proběhne mezi 4.-8. březnem 
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 Do konce měsíce dubna budou navrženi členové technické čety pro PS. 
 Vztah okresu a kraj.soutěže – měl by být obdobný systém, jako funguje 
 při okrskových soutěžích. Posunuly se termíny krajské soutěže, na uspořádání  
  postupových kol je velice málo času a zároveň probíhají i jiné soutěže, např.  
 soutěže dorustu a mladých hasičů. 
 Navrhuje obročný systém – umožňuje soutěže pořádat kdykoliv v průběhu roku. 
Obdobný systém je zaveden na PJ, kde se osvědčil.  
K této otázce se ORV bude ještě vracet. 
Je třeba vyzkoušet nově zakoupenou časomíru , zejména zapojení s PC 
a rovněž startovací pistoli, která bude teprve dodána. 
Stále je otevřená otázka terčů.  
Hromadí se kabely, které jsou potřebné pro zapojení.Návrh nákupu dvou cívek, 
na které se budou navíjet kabely. Předpokl. cena do 1 tis. Kč. 
Protože je dobrá spolupráce s HZS, je možnost připomínkovat jednotlivé školení 
a kurzy, plořádané HZS. P. Strejc vyzval k připomínkám a návrhům  
na tato školení.  
Členové nově ustavované rady velitelů- p. Strejc ověřoval, zda každý okrsek má 
již zvoleného svého zástupce a požádal o mail. kontakty na tyto členy.  
Poradní orgán rady velitelů – je plánováno ustavení aktivu soutěžních 
družstev, je třeba doplnit i kontakty na soutěžní družstva (vedoucí družstev). 
Dále: v některých sborech a okrscích proběhly změny ve výboru – je třeba 
aktualizace výboru sborů na webových stránkách.  
P. Strejc rovněž požádal přítomné o předávání propozic soutěží, které jsou 
zařazeny do kalendáře soutěží – zveřejnění na web. stránkách. 
Informace – ukončení činnosti rozodčího – p. Janouch – zdravotní důvody. 
Další informace: p. Strejc vyzkoušel projektor – zapojení s PC, připomínka 
- zakoupit delší kabel (zajistí pí Sedláčková). Dále by bylo vhodné dát do obou 
  oken zasedací místnosti žaluzie (jsou pouze v jednom okně) – v jednání. 
Starosta Frost hovořil o zakoupení časomíry – je používaná cca 1 rok, 
zakoupená s 15% slevou. Nabídka – za tuto slevu bude nabídnuto další 
zboží, potřebné na soutěže, nebo budou na OSH převedeny peníze. 
P. Pecháček – připojení časomíry na PC -  v tom případě je třeba 2 PC, 
nebo je možná práce ve 2 oknech. Je nutné připravit do PC soutěž 
před zahájením – dle předaných startovních listin. 
Starosta Frost – informoval o uzavření smlouvy s firmou SABE – poháry, 
firma nabízí 25% slevy, smlouva je časově omezená do konce r. 2012. 
Informace: Boj proti rakovin ě – výzva k zapojení do této každoroční akce. 
OSH Rokycany uzavřel  smlouvu  jako nestátní nezisková organizace Pk 
možnost čerpání dotací, spoluúčast příspěvek 200, -Kč. 
Výzbrojna pož. ochrany nefunkční, byla uzavřena smlouva s firmou 
Florianservis. 
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Dopis z HZS – měli bychom se vyjádřit, jaký bod školení by OSH vyhovoval 
nejlépe. P. Strejc – termín do 30.6.  
 
Informace o tom, že odvolání předsedkyně OKRR pí Radoňové bylo písemně 
dáno na vědomí KSH Plzeň.  
 
P. Pecháček – předal průkazy nově vyškoleným rozhodčím v PS. 
Seznam rozhodčích byl zveřejněn na web. stránkách OSH Rokycany. 
Jednáno o nominaci rozhodčích do krajské soutěže v PS.  
Jsou problémy s tím, že u některých rozhodčích není známa doba platnosti  
průkazu – je třeba doplnit, aby mohla být v termínu zajšťována další školení. 
Přítomní zajistí tyto informace ve svých okrscích. 
Dále p. Pecháček předložil návrh na udělení ČU OSH p. Jiřímu Synáčovi, 
který je sponzorem hasičů, zejména při soutěžích – návrh byl přítomnými 
schválen. 
Otázka stanovení velitele okresního kola soutěže v PS a zajištění rozhodčích  
na okresní kolo soutěže, výzva pro rozhodčí byla zveřejněna i na web. 
stránkách. 
p. Svoboda – schůzka vedoucích aktivu ZH na okrese, informace z jednání: 
bylo doporučeno založit i klub zasloužilých funkcionářů. Byla předána 
blahopřání k narozeninám ZH. Dále bylo doporučeno zvát ZH i na okresní  
a krajské soutěže a rovněž je třeba zorganizovat setkání ZH v letošním roce. 
Krajské setkání letošního roku je opět naplánováno ve Zbiroze, termín bude 
upřesněn. 
P. Štědrý – okresní soutěž v PS: navrhl zakotvit do propozic, že soutěže se 
mohou zúčastnit pouze ta družstva, která v případě vítězství se zúčastní 
krajského kola. 
P. Drobička – pravidla PS nenařizují vítězům účast v dalším kole. Je možné 
pouze to v propozicích doporučit. 
P. Svoboda – navrhl v případě družstev žen – aby se zúčastnila všechna družstva 
p. Dongres – navrhl, aby zkušebně byla okresní soutěž otevřena pro všechny, ne 
jenom pro vítěze okrsků 
P. Štědrý – upustit od přetlakových ventilů na okresních soutěžích, následovala 
krátká diskuze k používání přetlakových ventilů 
 
11) Usnesení - byl přečten návrha na usnesení, přítomnými schválen . 
 
12) Závěr  provedl starosta Frost, který poděkoval za účast a jednání ukončil. 
 
Zapsal:                          Sedláčková Věra 
Ověřovatelé zápisu:    Pecháček Jan. Sazima Vladimír 
Přílohou tohoto zápisu je usnesení č. 2/2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 


