
                                            Z á p i s   č.   5/2013 
 
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 26. června 2013 
Přítomni : dle prezenční listiny 10 členů 
 
1) Jednání zahájil starosta Miroslav Frost, který uvítal přítomné a seznámil 
    s programem jednání. K programu nebylo připomínek. 
 
2) Volba zapisovatele: byla navržena a schválena Věra Sedláčková. 
    Ověřovatelé zápisu: navrženi a schváleni Ing.Karel Dlouhý a Jarmila 
    Baslová 
 
3) Kontrola usnesení: 
     - úkol č. 5/13 – nahlašovat soutěže a memoriály na ORVOSH do konce října 
                             před.roku, aby mohly být zařazeny do kalendáře soutěží SH  
                                                                                                         - úkol trvá                    
     - úkol č. 6/13 – zajistit rozhodčí na okres.kolo PS Němčovice – úkol splněn 
     - úkol č. 7/13 – zajist rozhodčí na kraj. kol PS Klatovy -            úkol splněn 
 
4)  Čerpání rozpočtu za leden – červen 2013  
    informovala Věra Sedláčková:  
    Pro rok 2013 bylo přiděleno od MV a MŠMT celkem 101.000 Kč na dotace, 
    předpoklad, který je vždy zpracováván podle předch. roku, byl 65.000 Kč. 
    Dotace byly navýšeny zejména na mladé hasiče, tzn. na MTZ SDH a na 
    vzdělávání vedoucích MH. Jednorázové roční platby byly všechny uhrazeny 
    s výjimkou pojištění sekretariátu, které se hradí v závěru roku. Úspora byla 
    zejména na energiích – cca 4 tis. Kč. Další výraznější úspora je vykazována 
    v telef. hovorech a je předpokládána úspora v nákupu tonerů do tiskárny. 
    Průběžné měsíční výdaje jsou v souladu s plánovaným rozpočtem. 
 
5) Zprávy z odborných rad: 
    - pí Baslová – ORM: noční soutěž MH  2013  se uskuteční ve Strašicích a   
      soutěž v pexesu – bylo uvažováno o pořádání v Bujesilích, což je však pro   
      mnohé  účastníky poměrně vzdálené. Další návrh na místo konání byl  
      v Bušovicích, kde je k dispozici dostatečně velký sál. Možnost pořádání je i  
      v Cheznovicích. Místo konání soutěže bude zvoleno zejména s ohledem 
      na bydliště zúčastněných dětí. 
 
6) Zhodnocení okresního kola soutěže v PS v Němčovících: 
     Za nepřítomného vedoucího ORV Michala Lišku informoval p. Pecháček: 
     Okresní kolo soutěže v PS v Němčovicích – příprava dráhy a zázemí soutěže 
     byla dobrá, veškeré potřebné věci však měly být do cca 7.00 hod. na místě, 
     např. již v začátku soutěže byl nedostatek prodluž. cívek a rozdvojek. 
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     Návrh ORV na zakoupení 2 cívek a dokoupení prodlužovacích kabelů. 
     Tyto problémy opozdily začátek soutěže téměř o hodinu. 
     Rozlosování bylo provedeno na ORV OSH  již před soutěží, bylo by dobré  
     ho příště vyvěsit hned na počátku soutěže, aby se družstva mohla informovat.  
     Byl podán návrh na 2 startovní dráhy 100 m z důvodu úspory času (otázka 
     sehnat dvě sady překážek). 
      Do soutěže byla zařazena kulturní vložka, která však měla být posunuta  
      spíše k závěru soutěže, zdrželo to soutěž, pro příště se toho vyvarovat.  
      Bylo vysloveno poděkování technické četě za přípravu trati, zázemí  
      i za práci v průběhu soutěže. 
   - starosta Frost reagoval na návrh, aby byly 2 soutěžní dráhy – na druhou  
     dráhu by se obtížně zajišťovaly překážky 
   - p. Pecháček – stanovený program byl pozměňován se strany  
     SDH Němčovice 
   - p. Drobička hovořil o tom, že ráno se poměrně pozdě sešla technická četa, 
      a dále ke kulturní vložce programu – měla být posunuta např. před  
      vyhlášením nebo při přestavování překážek 
   - starosta Frost k této připomínce uvedl, že k organizaci soutěže je 
     kompetentní štáb a velitel soutěže a ti to neměli připustit. 
     Proběhla krátká diskuze k tomu, že SDH Němčovice měl vše potřebné 
     zajistit již od rána před zahájením soutěže, zejména elektriku, na které byl 
     začátek soutěže časově závislý – provoz PC, ozvučení atd. 
   - p. Strejc – zázemí soutěže, dráhy, vybavení, stravování – zde nebylo co 
     vytknout, rovněž práce technické čety byla dobrá, je však třeba, aby její 
     práci někdo řídil a směřoval tam, kam je třeba. 
     Dále by k urychlení průběhu soutěže pomohlo i to, kdyby byla ještě jedna 
     sada startovních čísel, aby mohly být soutěžícím průběžně připravovány  
     a nemuselo se čekat, až je vrátí předchozí soutěžící.  
  - p. Drobička – k plynulému průběhu soutěže by prospělo i to, aby každý člen 
    štábu měl svoje konkrétní úkoly, které by zajišťoval  
  - p. Strejc konstatoval, že došlo k technické závadě u časomíry. Byly již 
    zakoupeny nové zásuvky. Starter pracoval dobře, je třeba vylepšit povely. 
    Upozornil na to, aby nebyla ponechávána nabitá startovací pistole. 
  - p. Sazima -  soutěž měl zajišťovat okrsek Mirošov. 
    Na to reagoval p. Strejc – místní okrsek zajišťuje technickou četu tehdy, 
    pokud jí nezajistí pořadatel sám. 
 
7) Zhodnocení krajského kola soutěže v PS – Klatovy: 
    - p. Drobička – rozhodčí: od začátku soutěže byla špatná organizace, nebyl  
      program, velitel soutěže, nebylo prakticky nic zajištěno. Na to, že to byla  
      krajská  soutěž, byla velmi nízká úroveň organizace i komunikace. Startovní  
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      čísla   měla nevhodně zvolenou barevnou kombinaci, tmavý podklad i tmavá 
      čísla – nesnadno rozlišitelné.  
      Sčítání výsledků bylo prováděno ručně, což trvá podstatně déle než 
     zpracování na PC.  
   - starosta Frost souhlasil s tím, že úroveň krajského kola soutěže byla velmi 
     nízká, s přípravou soutěže je nutné začít již den předem. U časomíry je 
     nutné mít připravenou náhradní sadu, aby nevznikaly problémy. 
     Požární útok – nebylo připravené měření pásmem a další. 
     Některým přítomným rozhodčím chybělo aktuální proškolení (propadlé 
     průkazy). 
     Organizace soutěže – zmatky, zdržení, problémy. 
 
8) Zhodnocení krajského kola hry Plamen – informovala vedoucí ORM     
    pí Baslová: problém hlavně s rozhodčími,  
    kteří měli dojet den předem. Sešlo se jich však pouze 8, ostatní se dostavili 
    v sobotu, ale v nedostačujícím množství. OSH Rokycany rozhodčí naplnil. 
    Starosta Frost: 
    Není vhodné, když se v jednom dnu konají dvě soutěže. PS v Klatovech 
    a Plamen v Domažlicích. Toto bylo probíráno již na VV KSH. 
    Rovněž je velice nároční být celý den na hřišti a následující den absolvovat 
    branný závod. 
    Na závěr bylo konstatováno, že úroveň okresního kola soutěže byla daleko 
    vyšší než úroveň krajského kola. 
 
9. Různé, diskuze: 
    - starosta Frost upozornil na změny v pojištění soutěží, zejména  
      nepostupových – odkazy na pojistné smlouvy.  
      Změny budou zveřejněny i n stránkách OSH a byly rozeslány všem okrskům  
      i pořadatelům nepostupových soutěží.  
    - informace o plánované kontrole na dotace Pk, kterou OSH obdrželo  
      v roce 2012 – termín bude předem  oznámen. 
      Bylo diskutováno o předávání domečku, který byl na zakázku objednán  
     pro požární soutěž a hrazen z dotací Pk – bude vystaven protokol o shodě. 
   - Ing. Dlouhý informoval o konání dětského dne v Bušovicích, na kterém 
     byla použita i dětská pěna – velice se osvědčilo, spokojenost dětí 
     i všech zúčastněných.  
   - starosta Frost podal informace o pozvánkách na hasičské soutěže   a dále na    
     výstavu hasičskýc  praporů v Přibyslavi. 
     Informoval, že na hru Plamen i na okresní kolo soutěže v PS 2013 
     byly zhotoveny a předány pamětní listy pro OÚ a SDH 
     Hovořil o výročích sborů – oslavy jsou pořádány zejména dle  
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     finančních možností sborů, některé oslavy byly velice kladně hodnocené, 
     některé byly na nižší úrovni. 
     VV OSH rozhodl, že sbory které slaví výročí založení, obdrží od OSH 
     medaili Za příkladnou práci, nebo Za zásluhy, jestli už ZPP mají, 
     která jim bude předána formou zarámovaného diplomu 
    Návrh byl všemi přítomnými schválen. 
-   starosta frost hovořil o Floriánských slavnostech v radnicích - tato 
    každoroční akce je stále na nižší úrovni oproti předchozím letům 
- p. Strejc hovořil o usnesení výkonného výboru, aby v rámci plnění hasičských 
  disciplin se nepodával alkohol.  Je třeba v tomto smyslu působit mezi  
  soutěžícími i rozhodčími.  
- p. Drobička – na nepostupových soutěžích je to velice obtížné zajistit, 
  protože např. u některých soutěží je pití piva součástí discipliny. 
- p. Svoboda doplnil, že v žádné soutěži dle pravidel požárního sportu by 
  nemělo být pití piva, u memoriálů a nepostupových soutěží je to však 
  něco jiného. 
- p. Svoboda doplnil, že v žádné soutěži dle pravidel požárního sportu by 
  nemělo být pití piva, u memoriálů a nepostupových soutěží je to však 
  něco jiného. 
- p. Svoboda doplnil, že v žádné soutěži dle pravidel požárního sportu by 
  nemělo být pití piva, u memoriálů a nepostupových soutěží je to však 
  něco jiného. 
 
                                                                                                                                                                                                 
10) Návrh na usnesení – přečetl Miloš Svoboda. 
      Usnesení bylo přítomnými schváleno. 
 
11) Závěr jednání provedl starosta Miroslav Frost, který poděkoval přítomným 
      za účast a jednání ukončil. 
 
 
Zapsal:                          Věra Sedláčková 
Ověřovatelé zápisu:      Ing. Karel Dlouhý 
                                       Jarmila Baslová 
 
 
 
Přílohou tohoto zápisu je usnesení VV č. 5/2013 
 
 
   



 
  
 
 
 
 
     
 
 
    


