
 

  

 

 

Schůze 1/2017 - ORR OSH Ústí nad Orlicí  

 

konaná dne 21. února 2017 od 16:00 hodin v Ústí nad Orlicí 

 
Přítomní členové Odborné rady represe: 

 

Kubík Jiří  - vedoucí ORR  ________ANO__________, 

Beneš Miloš  - člen ORR  ________ANO__________, 

Franz Miroslav - člen ORR  ________ANO__________, 

Ing. Makeš Vladimír - člen ORR   ________ANO__________, 

Minář Leoš  - člen ORR   ________ANO__________, 

Nosek Richard - člen ORR  ________ANO__________, 

Pirkl Milan  - člen ORR  ________ANO__________, 

Skalický Luděk - člen ORR  _______omluven_________, 

Štefek Josef  - člen ORR  ________ANO__________, 

 

 

Přítomní hosté: 

 
 

 

 

Mgr. Růžička Jan  Skalický Václav 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

Ostatní hosté: 
 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

Okresní sdružení 
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Program: 

 

Ad. 1. Zahájení a seznámení s programem ............................................................................. 2 

Ad. 2. Kontrola zaslané dokumentace ze SDH a z okrsků za rok 2016 ................................. 2 

Ad. 3. Zajištění setkání ORR a velitelů okrsků ...................................................................... 2 

Ad. 4. Zajištění materiálů pro I. kolo soutěže v PS okrsků OSH Ústí nad Orlicí .................. 2 

Ad. 5. Diskuse ........................................................................................................................ 2 

Ad. 6. Závěr ............................................................................................................................ 3 

 

Ad. 1. Zahájení a seznámení s programem 

Vedoucí ORR přivítal hosty 

a přítomné členy ORR na schůzi a seznámil je s programem. 

 

Ad. 2. Kontrola zaslané dokumentace ze SDH a z okrsků za rok 2016 

Po provedené kontrole zaslaných dokumentů bylo zjištěno, že okrsky č. 5, 6, 13, 15, 

17, 20 a 25 neodevzdali žádné hlášení z praktického výcviku či jiné podobné akce a okrsky č. 

9 a 16 odevzdaly pouze jedno hlášení. 

 

Ad. 3. Zajištění setkání ORR a velitelů okrsků 

Velitelé okrsků obdrží obálky s diplomy a materiál potřebný k soutěži v PS. 

 

Na setkání starostů okrsků s VV OSH dne 06. 03. 2017 bude předána informace 

 o odevzdané dokumentaci 

 o rozhodčích 

 

Ad. 4. Zajištění materiálů pro I. kolo soutěže v PS okrsků OSH Ústí nad Orlicí 

Velitelé okrsků obdrží: Přihlášky do soutěže, Zařazení rozhodčích, vzor Propozice ze 

soutěže, vzor Zpráva o soutěži, které odešlou po ukončení soutěže na OSH, pokud možno 

v elektronické podobě. Originál Přihlášky do soutěže je nutno odevzdat na OSH. Propozice na 

I. kolo soutěže v PS OSH Ústí nad Orlicí 2017 

     

Ad. 5. Diskuse 

Starosta OSH 

 rozhodčí - přezkoušky, zkoušky 

 materiál pro velitele okrsků 

 do pozvánky pro velitele okrsků napsat požadavek na nahlášení termínu 

okrskové soutěže 

 

Ing. Makeš Vladimír 

Informace z jednání rady represe v Přibyslavi 

 hasičský sport TFA - rozhodčí  

 očkování proti žloutence 

 HVP 

o představení produktů 

o co je pojištěno z členských příspěvků 

o co lze připojistit 

 rada ochrany obyvatelstva 

o podpora vzdělanosti obyvatelstva 

o technik 
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o instruktor 

 soutěže 

 školení rozhodčích instruktorů bude zajišťovat a bude zveřejněno na dh.cz 

 kurz trenérů 

 prezentace - vyprošťování osob 

 psovodi - metodický pokyn 

 statistika 

 výzkum a projekty 

o barvy vozidel pro výjezd, reflexní prvky, folie, majáky 

o bezpečnost jízdy k zásahu 

 

Kubík Jiří 

Školení velitelů SDH 

 

Skalický Václav 

ORR plní zároveň funkci ORHS - odborné rady hasičských sportů, z toho důvodu 

navrhuje na některá jednání ORR zástupce TFA a Velké ceny - ORR souhlasí 

 

 Další diskuse: 

Neformální - nevyžaduje zápis 

 

Ad. 6. Závěr 

Vedoucí ORR přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil. 

 

Příští schůze se uskuteční dne 21. března 2017 od 15 hod. v Ústí nad Orlicí  

od 16 hod. setkání s veliteli okrsků 

 

Za ORR: Kubík Jiří   zapsal: Minář Leoš  zápis ověřil: Beneš Miloš 

 


