
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Rychnov nad Kněžnou
                                     Odborná rada represe

                             ZÁPIS ze dne 9.3.2017

Přítomni velitel okrsku: 1; 4; 5; 7; 8; 12; 14; 15; 19 

Omluveni velitel okrsku: 13

Neomluveni velitel okrsku: 2; 3; 6; 11; 16; 17; 18;

Přítomen za HZS RK: mjr. Bc. Michal Kalous

Progarm vedoucí represe br. Petr Hanuš

1.) Krajská soutěž v PS 24.6.2017 v Hradci Králové

2.) Okresní soutěž v PS 3.6.2017 v Dobrušce

3.) Zpráva o činnosti za rok 2016

4.) Odbornost hasič II. a III. stupně

5.) Různé

1.) - velitel soutěže bratr Josef Klouček

      - hlavní rozhodčí nebyl navržen: br. Petr Hanuš projedná s vedoucím ORR

        krajského sdružení s br. Jiřím Šepsem další řešení

      - technická četa a zdravotní služba: domluví Hanuš, Ptáček a Martincová

         na OSH v Hradci Králové

      - domluvit schůzku s krajským ředitelem HZS ohledně stadionu, časomíry

         ozvučení a případně překážek na tuto soutěž

      - vyvolat jednání s náměstkem KSH královéhradeckého kraje s br. Ivanem

        Krausem ocenění soutěžících, medaile, diplomy (soutěžní překážky)

      - občerstvení stánkový  prodej SDH Mělčany

      - byli navrženi a schváleni rozhodčí za OSH RK   1 + 6

2.) - hlavní rozhodčí br. Petr Hanuš

      - velitel soutěže a technická četa, domluví br. Hanuš se starostou SDH

         Dobruška br. Jiřím Smolou

      - časomíra OSH RK, obsluha br. Jiří Řeháček, br. Ptáček ml.

      - zdravotní služba ŠKODA Kvasiny, zajistí sest. J. Martincová

      - překážky vlastní nebo po dohodě s HZS RK

      - 100m a 4 x 100m štafety bude probíhat na oválu stadionu, místo 

         domečku bude použito okno

      - požární útok proběhne na přilehlém prostoru stadionu

      - občerstvení SDH Mělčany, domluví br. O. Ptáček

      - ceny do soutěže, sest. J. Martincová a br. O. Ptáček



3.) Zprávu o činnosti za rok 2016 podal br. Petr Hanuš, nebyly připomínky

4.) Testové otázky a temata pro ústní zkoušky naleznete na stránkách

       dh.cz nebo na stránkách OSH sektor represe.

       Br. Hanuš přislíbil nápravu za promarněný rok 2016 v této oblasti a

       zkoušky vyhlásí ještě toto jaro

5.) HZS mjr. Bc. M. Kalous - dobíhají cyklická školení

                                                   - portál o výjezdech JPO II. a III.

br. P. Hanuš - zápisy z jednání budou zaslány e-mailem všem členům rady

                           represe a na HZS RK                    

                        - termíny okrskových soutěží jsou u všech okrsků známé,

                           pouze okrsek č. 3 termín nenahlásil

                        - byly schváleny pokyny pro pořádání I. a II. kola soutěže

                           požárních družstev v roce 2017

                        - pozvánka na soutěž v klasických disciplínách CTIF

                           Moravskoslezský kraj - Ostrava Vítkovice 26.3.2017

                           přihlášky do 12.3.2017 na KSH MSK

                        - 19.8.2017 soutěž TFA ve Voděradech

Zapsal: br. Josef Klouček                                 Zpracoval: br. Petr Hanuš

                                                                                                     vedoucí OORR


