
Zápis 

z  jednání ORR OSH Rokycany konaného dne 9. února 

2022 od 16.00 hod. v kanceláři  OSH  Rokycany 
 

Přítomni: Josef Huml, Karel Benda, Josef Krátký, František Aubrecht, Václav Bufka,  

                 Martin Zavadil, Ladislav Drobička, Martin Jedlička 

 

 

Hosté: Miroslav Frost               

 

 

Program:  1. Zahájení  

                   2. Volba ověřovatele zápisu   

                   3. Okresní soutěž v PS 

                   4. Kalendář akcí 2022 

                   5. Plán práce ORR 

                   6. Diskuze, závěr 

                 

 

Jednání: 

 

1. Zahájení provedl vedoucí ORR Václav Bufka, přivítal přítomné a seznámil 

s programem jednání. 

 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu.  

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Martin Jedlička. 

 

 

3. Okresní soutěž v PS. 

- termín a místo: 4. 6. 2022  Němčovice  

                            do 7:30 - dojezdy 

                7:30 - 8:00 - prezence soutěžních družstev 

- přihlášky vyplnit elektronicky na https://prihlasky.dh.cz  do 20. 5. 2022 

- max. 10ti členná družstva + 1 vedoucí a 1 řidič  

- časový harmonogram se upraví dle počtu přihlášených družstev 

- technickou četu zajistí okrsek č. 5 - Břasy 

- kancelář OSH zajistí ozvučení, moderátora, časomíru, převoz překážek, zdravotní  

  službu (SDH Zbiroh) 

- občerstveni bude v režii SDH Němčovice 

- velitel soutěže: Miroslav Frost 

- startér soutěže: Vladislav Strejc 

- do OZ zapsat jestli ženy poběží domeček nebo okno 

- na soutěž bude nedostatek rozhodčích, bude se řešit na VV OSH a školení  

  rozhodčích 

- rada represe rozhodla, že z důvodu nedostatku rozhodčích, času a místa nebude  

  vystoupení Soptíků SDH Němčovice 

 

  



 

4. Kalendář akcí. 

- pořádané akce hlásit na OSH z důvodu zapsání do kalendáře na rok 2022 

- termíny budou zveřejněny na webu  

 

 

5. Plán práce ORR 

- termíny jednání ORR: 25. 5. – 16:00 

                                       14. 9. – 16:00 

                                       23. 11. – 16:00 

- shromáždění představitelů OSH dne 26. 11. ve Strašicích 

 

6. Diskuze, závěr. 

- SDH Hrádek – připomínky k výjezdům ve městě na pomoc osobě v nouzi 

 

 

 

Vedoucí ORR jednání v 17:30 ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení:   

      1-2022-1 

      ORR schvaluje navržený program jednání 

            

      1-2022-2  

      ORR schvaluje jako ověřovatele zápisu Martina Jedličku 

 

      1-2022-3 

      ORR a) schvaluje OZ okresní soutěže v PS 2022 

               b) ukládá vedoucímu ORR a starostovi OSH dojednat podrobnosti ohledně soutěže  

                    se zástupci SDH Němčovice a sdělit jim, že při soutěži nebude čas a prostor na  

                    vystoupení Soptíků  

   

      1-2022-4 

      ORR bere na vědomí kalendář akcí pro rok 2022 

 

      1-2022-5 

 ORR schvaluje termíny jednání rady na rok 2022 

      

 

           

Zápis zapsal:   Josef Huml 

 

 

Zápis ověřil:  Martin Jedlička ____________________     

                         
                        


