
        SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Rychnov nad Kněžnou

                                        Odborná rada represe (velitelů)

                                    ZÁPIS ze dne 24.11.2016

Přítomni velitel okrsku: 1; 3; 4; 7; 8; 12; 14; 19

Omluveni velitel okrsku: 5; 13; 15; 17

Neomluveni velitel okrsku: 2; 6; 10; 11; 16; 18

Přítomen za HZS RK: mjr. bc. Michal Kalous

1.) Zhodnocení okresní soutěže v PS dospělých a dorostu 4.6.2016 v Křovicích

- účast družstev: muži bez omezení věku 8 družstev

muži nad 35 let 7 družstev

ženy bez omezení věku 3 družstva

dorostenci 2 družstva

dorostenky 2 družstva

dorostenci a dorostenky 7 jednotlivců

 okresní soutěž byla hodnocena kladně

 poděkovat SDH Křovice za vzorně připravené soutěžní dráhy a občerstvení

 poděkovat HZS v Rychnově n.Kn. a Dobrušce za přepravu překážek

 poděkovat br. O.Ptáčkovi za dopravu a obsluhu elektronické časomíry

 rozhodčí rozhodovali dle pravidel PS - v pořádku

 výtka - některá družstva nečtou organizační zabezpečení

2.) Krajské kolo soutěže v PS 25.6.2016 na stadinu HZS v Hradci Králové

- náš okres zastupovali:    muži SDH Bystré v OH        2.místo    

                                                muži SDH Kvasiny               6.místo

                                                ženy SDH Kvasiny                3.místo

- rada tímto družstvům děkuje za dobrou reprezentaci našeho okresu

3.) Školení velitelů - mjr. Bc. Michal Kalous

- 4.3. a 12.3.2016 proběhla odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti

                                    velitelů JPO obcí

- 2.7.2016 první velitelský den na stanici HZS v Dobrušce

- 22.10.2016 druhý velitelský den na stanici HZS v Rychnově n. Kn.

- lektory těchto školení jsou příslušníci HZS okresu Rychnov n. Kn.

- informace o novém plošném pokrytí kraje (stránky krajského úřadu)

- informace o možnosti čerpání dotací



4.) Různé

- okresní kolo soutěže v PS (3.6.2017 Dobruška)

- krajské kolo soutěže v PS 24.6.2017 stadion HZS Hradec Králové

   pořadatel OSH Rychnov n. Kn.

- poděkování HZS Rychnov n. Kn. Za pomoc při stěhování kanceláře OSH

Zapsal: br. Z. Kopecký Zpracoval: br. P. Hanuš 

     vedoucí OORR


