
 

  

 

 

Schůze 6/2019 - ORR OSH Ústí nad Orlicí  

 

konaná dne 29. listopadu 2019 od 17:00 hodin v Lanškrouně. 

 
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  _______omluven_________, 

 

 

Přítomní hosté: 

 
 

 

 

Mgr. Jan Růžička ______________________              Skalický Václav 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

Ostatní hosté: 
 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

Okresní sdružení 
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Program: 

 

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

Ad. 2. Vyhodnocení celoroční činnosti .................................................................................. 2 

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

Ad. 4. Diskuse ........................................................................................................................ 3 

Ad. 5. Závěr ............................................................................................................................ 4 

 

Ad. 1. Zahájení a seznámení s programem 

Vedoucí ORR Vedoucí ORR přivítal hosty a přítomné členy ORR na schůzi a 

seznámil je s programem. 

 

Ad. 2. Vyhodnocení celoroční činnosti 

Odborná rada represe se sešla celkem 6x. 

 

Schůze 1/2019 - 20. února 2019 od 16:00 hodin v Ústí nad Orlicí s programem: 

 Kontrola zaslané dokumentace ze SDH a z okrsků - cvičení - za rok 2018 

 Zajištění setkání ORR a velitelů okrsků 

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

Hostem byl mjr. Mgr. Karel Formánek - HZS - informoval o školeních a dotacích a  

Jan Beneš - VC ÚO - poděkoval za příspěvky na VC ÚO a seznámil s programem. 

 

 

Schůze 2/2019 - 20. března 2019 od 15:00 hodin v Ústí nad Orlicí s programem: 

 Příprava na okresní kolo v požárním sportu 

 Propozice na okresní kolo v požárním sportu 

 Rozhodčích na okresní kolo v požárním sportu 

 Školení rozhodčích v požárním sportu 

 Setkání s veliteli okrsků od 16:00 hodin v Ústí nad Orlicí s programem: 

 Soutěže v požárním sportu po okrscích 

 Přihlášky na okresní kolo 

 na okrskových kolech do přihlášek pouze členové SH ČMS 

 odevzdaný materiál za rok 2018 

 rozhodčí na okresní kolo 

 Odborné přípravy 

 Dotace - žádosti 

 seznámení s informacemi, které byly sděleny na odborném semináři 

vedoucích OORR a KORR konaném v Přibyslavi 

 propozice na základní kolo - okresní - v požárním sportu 

 odznaky odborností 

 školení rozhodčích v požárním sportu (doškolení na podzim) 

 soutěže TFA 

 materiál k okrskovým soutěžím 

 kvalifikace na MR jednotlivců 

 představení praporu OSH 

 

Schůze 3/2019 - 29. května 2019 od 16:00 hodin v Ústí nad Orlicí s programem: 

 Výběr rozhodčích na okresní kolo v požárním sportu 

 Rozlosování na okresní kolo v požárním sportu 
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 Příprava na krajské kolo v požárním sportu 

 Rozhodčí na krajské kolo v požárním sportu 

 

Schůze 4/2019 - 10. července 2019 od 16:00 hodin v Ústí nad Orlicí s programem: 

 Vyhodnocení soutěží: 

 okrsková kola 

 okresní kolo 

 krajské kolo 

 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 Mgr. Jan Růžička a Václav Skalický 

poděkovali za dobře připravené KK po stránce technické a 

poděkovali vedoucímu technické čety Richardu Noskovi  

 

Schůze 5/2019 - 18. září 2019 od 16:00 hodin v Ústí nad Orlicí s programem: 

 Příprava na setkání starostů po obvodech 

 Příprava na Super pohár hejtmana PaK 

 Vyhodnocení VC Ústeckoorlicka 

. 

Schůze 6/2019 - 29. listopadu 2019 od 17:00 hodin v Lanškrouně s programem: 

 Vyhodnocení celoroční činnosti 

 

Ad. 3. Plán činnosti na rok 2020 

Schůze 1/2020 - 19. února 2020 od 16:00 hodin v Ústí nad Orlicí 

 Kontrola zaslané dokumentace ze SDH a z okrsků za rok 2019 

 Zajištění setkání ORR a velitelů okrsků 

 Zajištění voleb do ORR 

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

 zástupce VC Ústeckoorlicka 

 

Schůze 2/2020 - 03. března 2020 od 15:00 hodin v Ústí nad Orlicí 

  Příprava na okresní kolo v požárním sportu 

 Propozice na okresní kolo v požárním sportu 

 Volby do ORR 

 Setkání ORR a velitelů okrsků od 16:00 hodin 

 

Ad. 4. Diskuse 

22. 02. 2020 - Školení funkcionářů 

29. 02. 2020 - Periodické přezkoušení rozhodčích v PS 

13. 06. 2020 - Okresní kolo v PS Mladkov 

21. 06. 2020 - Krajské kolo v PS Holice v Čechách 

 

Václav Skalický 

 VCÚ 2020 10 soutěží + OK v PS, zápůjční lístky se odevzdávají rozhodčímu 

 

Mgr. Jan Růžička 

 poděkoval za činnost ORR 

 návrhy kandidátů do ORR, člen VCÚ do ORR 
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 informace z KSH 

 překážky - kladiny 

 OK v PS - každý svůj stroj 

 

Milan Pirkl 

 informace z M ČR 

 Markéta Marková - národní rekord ve výstupu na věž 

 

Jiří Kubík 

 informace z KSH - kůrovec 

 

Další diskuse neformální - nevyžaduje zápis 

 

Ad. 5. Závěr 

Vedoucí ORR přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil. 

 

Příští schůze se uskuteční dne 19. února 2020 od 16 hod. v Ústí nad Orlicí  

Za ORR: Kubík Jiří  zapsal: Minář Leoš  zápis ověřil:  Ing. Vladimír Makeš 


