
 

 

  

   

 

Schůze 5/2021 - ORR OSH Ústí nad Orlicí  

 

konaná dne 12. listopadu 2021 od 17:00 hodin v Lanškrouně. 

 
Přítomní členové Odborné rady represe: 

 

Ing. Vladimír Makeš  - vedoucí ORR    ________ANO__________, 

Richard Nosek - zástupce vedoucího ORR   ________ANO__________, 

Leoš Minář  - tajemník ORR   ________ANO__________, 

Jan Beneš  - člen ORR    ________ANO__________, 

Milan Kotyza  - člen ORR    ________ANO__________, 

Pavel Pech  - člen ORR     ________ANO__________, 

Milan Pirkl  - člen ORR    ________ANO__________, 

Josef Štefek  - člen ORR    ________ANO__________, 

Petr Vyčítal  - člen ORR    ________ANO__________, 

Pavel Zeman  - člen ORR    ________omluven_______, 

 

Přítomní hosté: 

 
 

 

 

______________________     Václav Skalický _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

Ostatní hosté: 
 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Okresní sdružení 
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Program: 
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Ad. 2. Vyhodnocení celoroční činnosti .................................................................................. 2 

Ad. 3. Plán činnosti na rok 2020 ............................................................................................ 3 

Ad. 4. Diskuse ........................................................................................................................ 4 

Ad. 5. Závěr ............................................................................................................................ 5 

 

Ad. 1. Zahájení a seznámení s programem 

Vedoucí ORR přivítal hosty a přítomné členy ORR na schůzi, poděkoval tajemníkovi 

ORR za činnost a seznámil je s programem. 

 

Ad. 2. Vyhodnocení celoroční činnosti 

Rok 2021 byl o trochu lepší než rok 2020, ale i přesto byl po všech stránkách zvláštní 

nejen pro SH ČMS, ale i pro celou Českou republiku, Evropu a celý svět. Jedno 

omezení a zákazy v souvislosti s výskytem koronaviru Covid-19 se střídaly v rychlém 

tempu, že se v nich leckdy nedalo ani vyznat. 

Plán práce na rok nebylo možné dodržet v celém rozsahu, bylo zakázáno setkávání 

osob, cestování a jiná další né vždy smysluplná opatření, trvající třeba i jen několik 

hodin. 

 

Jednání odborné rada represe se konalo celkem 5x. 

 

Schůze 1/2021 - dne 05. května 2021 od 18:10 - 18:50 hodin on-line s programem: 

 Okrsková kola - do 31. 10. 2021 - nejsou nutností pro postup na OK v PS 

 Okresní kolo - pouze PÚ - proveden @ průzkum zájmu o účast 

 Cvičení okrsků - za rok 2021 bude ke splnění podmínek stačit pouze jedno 

 

Schůze 2/2021 - 04. června 2021 od 16:30 hod. v Ústí nad Orlicí s programem: 

 Organizační zajištění okresního kola v požárním sportu - PÚ 

 Výběr rozhodčích na okresní kolo v požárním sportu 

 Rozlosování družstev na okresní kolo v požárním sportu 

 Propozice soutěže 

 Delegování rozhodčích na krajské kolo v požárním sportu 

 Plán činností ORR na 2. pololetí 2021 

 

Schůze 3/2021 - 28. června 2021 od 17:00 hod. v Ústí nad Orlicí s programem: 

 Vyhodnocení soutěží okrsků v požárním sportu - prodloužen do 31. října 2021 

 Vyhodnocení okresního kolo v požárním sportu 

o ORR poděkovala OSH, rozhodčím, soutěžícím a SDH Mladkov  

za uspořádání a zdárný průběh soutěže 

o ORR navrhla VV OSH Ústí nad Orlicí udělit ocenění SDH Mladkov  

a obci Mladkov za dlouhodobé poskytování prostor a technické čety  

a zázemí pro konání hasičských soutěží 

 Vyhodnocení krajského kolo v požárním sportu 

o Dle vyjádření rozhodčích bylo KK opět špatně technicky a organizačně 

zajištěno 
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o ORR poděkovala všem soutěžícím, rozhodčím a technické četě za 

reprezentaci OSH Ústí nad Orlicí a Milanu Pirklovi za zajištění  

a dopravu technické čety na 20. června 2021 

 Rozhodčí v požárním sportu - @ na velitele okrsku se žádostí o zjištění 

aktuálního počtu nových uchazečů o zkoušku rozhodčí požárního sportu.  

 Zkoušky odborností Hasič II. a III. - @ na velitele okrsku žádost o zjištění 

aktuálního počtu nových uchazečů o zkoušku odborností Hasič II a III.  

 Školení - motorové pily - @ na velitele okrsku žádost o zjištění aktuálního 

počtu nových uchazečů o školení - motorové pily a zájemce o uspořádání 

školení dle podkladů od Milana Kotyzy 

 Příprava na setkání s veliteli okrsků a na setkání starostů okrsků 

 

Schůze 4/2021 - 20. září 2021 od 16:00 hod. v Ústí nad Orlicí a od 17:00 hod. 

setkání s veliteli okrsků s programem: 

 Vyhodnocení VC Ústeckoorlicka 

 Výjezdní zasedání ORR 

 Výsledky soutěží v požárním sportu 

o ORR připomíná velitelům okrsků, že termín pro uspořádání okrskových 

soutěží v požárním sportu je do 31. 10. 2021 a je potřeba zaslat na ORR 

propozice, výsledky soutěže a na OSH odevzdat přihlášky nejpozději 

do 15. 11. 2021 z důvodu dotací 

o ORR poděkovala SDH Svatý Jiří za reprezentaci OSH Ústí nad Orlicí 

na M ČR v PÚ v Hradci Králové 

 Výcvik jednotek 

o ORR připomíná, že pro rok 2021 je postačující splnit jeden společný 

výcvik v okrsku nebo každý SDH v okrsku jeden výcvik v termínu do 

31. 12. 2021 

 Rozhodčí v požárním sportu - seznam zájemců 

 Zkoušky odborností Hasič II. a III. - seznam zájemců 

 Školení - motorové pily - informace ke školení a seznam zájemců 

 

Schůze 5/2021 - 12. listopadu 2021 od 17:00 hodin v Lanškrouně s programem: 

 Vyhodnocení celoroční činnosti 

 Příprava plánu činností na rok 2022 

 

Ad. 3. Plán činnosti na rok 2022 

 v únoru - březnu zajistíme zkoušku na odbornost Hasič III. a II. 

 v únoru zajistíme školení a přezkoušení (2020 - 2022) rozhodčích v PS 

 

Schůze 1/2022 - 21. února 2022 od 17:00 hodin v Ústí nad Orlicí 

 Kontrola zaslané dokumentace ze SDH a z okrsků za rok 2021 

 Zajištění setkání ORR a velitelů okrsků 

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

 

Schůze 2/2022 - 21. března 2022 od 16:00 hodin v Ústí nad Orlicí 

  Příprava na okresní kolo v požárním sportu 

 Propozice na okresní kolo v požárním sportu 

 Setkání ORR a velitelů okrsků 

 Rozhodčí na okresní kolo v požárním sportu 

 zástupce HZS 
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Schůze 3/2022 - 23. května 2022 od 17:00 hodin v Ústí nad Orlicí 

 Výběr rozhodčích na okresní kolo v požárním sportu 

 Rozlosování na okresní kolo v požárním sportu - Mladkov 11. 06. 2022 

 Příprava na krajské kolo v požárním sportu - Holice v Čechách 18. 06. 2022 

 Rozhodčí na krajské kolo v požárním sportu 

 

Schůze 4/2022 - 27. červena 2022 od 17:00 hodin v Ústí nad Orlicí 

  Vyhodnocení okrskových kol v požárním sportu 

 Vyhodnocení okresního kola v požárním sportu 

 Vyhodnocení krajského kola v požárním sportu 

 

Schůze 5/2022 - 05. září 2022 od 17:00 hodin v Ústí nad Orlicí 

  Příprava na setkání VV a starostů okrsků 

 Příprava na setkání starostů po obvodech 

 Vyhodnocení VC Ústeckoorlicka 

 

Schůze 6/2022 - 11. listopadu 2022 od 17:00 hodin v (bude upřesněno) 

 Vyhodnocení celoroční činnosti 

  Plán práce na rok 2023 

 

Ad. 4. Diskuse 

Václav Skalický - informoval: 

 okrskové soutěže - 2, 4, 10, 13, 17, 20, 25, 26 

 praktický výcvik - 2, 4, 9, 26 

 vyhlášení VCÚ - 19. 11. 2021 od 19:00 hod. Letohrad-Kunčice 

 tartan do Mladkova 

Na závěr svého vystoupení poděkoval ORR za odvedenou činnost jménem svým,  

VV OSH, jménem starosty OSH a popřál do roku 2022. 

 

Milan Kotyza, školení na motorové pily se uskuteční 21., 22. a 23. 01. 2022  

ve Výprachticích, přihlášeno je 20 nových a 26 uchazečů o přezkoušení.  

Od nových uchazečů je požadováno předem potvrzení o platné zdravotní způsobilosti 

u přezkoušení postačuje platná způsobilost doložit v den konání přezkoušení. 

Zájemci se mohou přihlásit ještě do 10. 01. 2022, mohou být i zájemci z řad 

zaměstnanců obce. 

Cena kurzu je podle počtu: 1 uchazeč 6 000,-, 2 uchazeči 5 800,-, 3 uchazeči 5 500,-, 

4 uchazeči 5 000,-, 5 uchazečů 4 800,-, 6 uchazečů 4 200,-, 8 uchazečů 3 800,- Kč. 

Školení dle Směrnice pro HZS - školení těžař i tesař, platí i pro civilní sektor. 

Přezkoušky za 2 roky 500,- Kč na osobu. Firma přijede. 1 instruktor na 4 osoby pro 

praxi. Platí obecní úřad a možno požádat HZS o dotaci. 

 

ORR žádá: 

 OSH o seznam členů z Centrální evidence se zkouškou Hasič III., II. a I.  

za účelem vytvoření seznamu 

 SDH zaslat jmenný seznam uchazečů o odbornost Hasič do 10. 01. 2022, 

v případě, že bude 10 a více uchazečů v jednom místě, tak se uskuteční 

zkouška v místě SDH či okrsku 

 členy ORR o zamyšlení, co může ORR nabídnout okrskům ke zlepšení činnosti 

v oblasti školení, podpory či pomoci při soutěžích či cvičeních  

 

ORR poděkovala OSH za podporu a spolupráci a členům za odvedenou práci. 
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Další diskuse neformální - nevyžaduje zápis 

 

Ad. 5. Závěr 

Vedoucí ORR přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil. 

 

Příští schůze se uskuteční on-line 17. 01. 2022 od 19:00 hod. a schůze dle plánu činnosti 

s přihlédnutím k aktuální situaci dne 12. února 2022 od 17 hod. v Ústí nad Orlicí  

 

Za ORR: Ing. Vladimír Makeš zapsal: Minář Leoš  zápis ověřil:  Milan Pirkl 


