
 

  

 

 

Schůze 4/2019 - ORR OSH Ústí nad Orlicí  

 

konaná dne 10. července 2019 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   _______omluven_________, 

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: 

 
 

 

 

Skalický Václav  Růžička Jan Mgr.  Bartoníček Jiří 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

Ostatní hosté: 
 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

Okresní sdružení 
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Program: 

 

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

Ad. 2. Vyhodnocení okrskových kol v požárním sportu ........................................................ 2 

Ad. 3. Vyhodnocení okresního kola v požárním sportu ......................................................... 3 

Ad. 4. Vyhodnocení krajského kola v požárním sportu ......................................................... 3 

Ad. 5. Diskuse ........................................................................................................................ 3 

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

 

Ad. 1. Zahájení a seznámení s programem 

Vedoucí ORR přivítal přítomné na schůzi a seznámil je s programem. 

 

Ad. 2. Vyhodnocení okrskových kol v požárním sportu 

Účast metodiků na okrskových kolech: 

 Kubík Jiří - 14, 27 

 Beneš Miloš - 10 

 Franz Miroslav - 11  

 Ing. Makeš Vladimír - 27, 14 

 Minář Leoš - 7, 16 

 Nosek Richard - 5 

 Pirkl Milan - 3 

 Skalický Luděk - 4 

 Štefek Josef  - 26 

 

Přehled odevzdané dokumentace je zpracován do následující tabulky: 

 

 
 Propozice 

soutěže 

Zpráva o 
soutěži / 
výsledky 

 

 
Propozice 
soutěže 

Zpráva o 
soutěži / 
výsledky 

okrsek 1 x x okrsek 15 x x 

okrsek 2 ano ano okrsek 16 ano ano 

okrsek 3 ano ano okrsek 17 x x 

okrsek 4 ano ano okrsek 18 ano ano 

okrsek 5 ano ano okrsek 19 x x 

okrsek 6 x ano okrsek 20 x ano 

okrsek 7 ano ano okrsek 21 ano ano 

okrsek 8 ano ano okrsek 22 ano ano 

okrsek 9 ano ano okrsek 23 ano ano 

okrsek 10 x x okrsek 24 ano ano 

okrsek 11 ano ano okrsek 25 x x 

okrsek 12 ano ano okrsek 26 ano ano 

okrsek 13 x ano okrsek 27 ano x 

okrsek 14 ano ano    

Zaslat požadavek na dodání dokumentace na velitele okrsků. 
Stav zaslané dokumentace na OSH ke dni 10. 07. 2019  
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Ad. 3. Vyhodnocení okresního kola v požárním sportu 

Okresního kola v požárním sportu se zúčastnila družstva a jednotlivci s výsledkem - 

viz samostatná příloha. 

 

Do krajského kola postoupila družstva: 

Lanšperk, Horní Čermná a Lukavice - Muži I. a Letohrad-Kunčice C - Ženy I. 

 

Okresní kolo proběhlo bez problémů. 

 

Ad. 4. Vyhodnocení krajského kola v požárním sportu 

Krajského kola v požárním sportu se zúčastnila za OSH družstva s výsledkem: 

Muži: Lanšperk 4. místo, Lukavice 6. místo a Horní Čermná 7. místo z 8. 

Ženy: Letohrad-Kunčice C 2. místo z 8. 

 

Výsledková listina je samostatnou přílohou. 

 

Porucha stroje FOX - návrh, aby KSH stanovilo, kdo bude správcem strojů, protože 

stroje nejsou zapůjčovány dle dohodnutých zásad. 

KK nebylo zvládnuto po organizační stránce (propozice, zařazení rozhodčích) ze 

strany krajské sportovní rady. 

 

Starosta OSH Ústí nad Orlicí Růžička Jan Mgr. a Skalický Václav poděkovali za 

dobře připravené KK po stránce technické a poděkovali vedoucímu technické čety Noskovi 

Richardovi. 

 

Ad. 5. Diskuse 

Franz Miroslav - informoval 

Setkání Stratílků ve Vysokém Mýtě - velice vydařená akce 

Podnět - Prapor OSH, četa praporečníků 

 

Další diskuse neformální - nevyžaduje zápis 

 

Ad. 6. Závěr 

Vedoucí ORR přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil. 

 

Příští schůze se uskuteční dne 18. září 2019 od 16 hod. v Ústí nad Orlicí  

 

 

Za ORR: Kubík Jiří  zapsal: Minář Leoš  zápis ověřil:  Nosek Richard 


