SH ČMS Okresní sdružení hasičů Rychnov nad Kněžnou
Odborná rada represe
Zápis ze dne 5.3.2020
Místo konání:

kancelář OSH Rychnov nad Kněžnou

Přítomni velitelé okrsku:
Neomluveni velitelé okrsku:
Za HZS KHK - ÚO RK:
Za OSH RK:
Program:

1,2,4,7,8,11,12,13,14,15,17,18,19
3,5,6,16
mjr. Bc. Michal Kalous
Jitka Mar ncová

1.) pokyny pro pořádání I. a II. kola soutěže v PS dospělých
2.) Vyhlášení zkoušek odbornos Hasič
3.) volba vedoucího rady represe
4.) zpráva o činnos OORR za rok 2019
5.) různé

1.) Pokyny pro pořádání I. a II. kola soutěže požárních družstev v roce 2020
byly OORR schváleny dle předběžného návrhu. Tyto pokyny budou umístěny
na webových stránkách OSH - RK. Termín a místo konání oznámí okrsky na OSH
do 7.4.2020, pokud tak již neučinily. Podmínkou pro přihlášení do okresního
kola je účast daného SDH v kole prvním. Uzávěrka přihlášek pro II. kolo bude
do 19.5.2020.
2.) OORR vyhlašuje zkoušky pro získání odbornos Hasič II. a III. stupně ve dvou
termínech a to 27.11.2020 a 5.3.2021.
I tyto pokyny budou umístěny na stránkách OSH.
3.) Volby vedoucího rady represe se ujal velitel okrsku č. 12 Zdeněk Kopecký.
Po dohodě s ostatními veliteli navrhl stávajícího vedoucího rady a dal hlasovat.
Z přítomných velitelů bylo 12 pro a jeden se zdržel. Vedoucím rady pro období
2020 - 2025 je navržen Petr Hanuš z Třebešova okrsek č. 7. Černíkovice. Tento
návrh bude předán VV OSH k jeho rozhodnu
4.) Zpráva o činnos OORR za rok 2019, která bude přednesena na shromáždění
delegátů okresu Rychnov nad Kněžnou 21.3.2020 v Albrech cích nad Orlicí
byla schválena bez připomínek.

5.) a) br. Petr Hanuš se zúčastnil celorepublikového semináře vedoucích KORR
a OORR 22. - 23.2.2020 v Přibyslavi a podal z tohoto jednání informace.
Např. - dotační tul pro rozšíření řidičských průkazů do současné doby činil
30 mil. Kč. GŘ HZS vyjednává provádění tohoto kurzu ve všech krajích potažmo
okresech.
je v jednání: - aby základní školení člena JPO probíhalo v některé UHŠ ( Bílé
Poličany, Jánské Koupele )
- uvolňování členů JPO k zásahům ze strany zaměstnavatele
- ozdravné pobyty pro členy JPO
b) - připravit novou podkladní desku pro kůlnu na překážky
- pomoc při stavbě překážek na okresní kolo v PS
Sestra Jitka Mar ncová upozornila na včasné odevzdání přihlášek soutěžních
družstev a výsledkových lis n z okrskových soutěží na OSH. Dále na chybějícího
rozhodčího I. stupně pro požární sport. Podala předběžnou informaci o žehnání
okresního praporu 6.9.2020 na náměs v Rychnově nad Kněžnou. Tato akce
by měla být v kompetenci rady vnitroorganizační a rady represe.
Rada se rozhodla najít nového správce web stránek represe. Navržen byl
mjr. Bc. Michal Kalous. Po zralé úvaze s nabídkou souhlasil.
mjr. Bc. Michal Kalous - podal informaci ohledně pandemie COVID - 19
- veškeré akce a kurzy na HZS jsou pozastaveny až do
odvolání
Soutěže:

6.6.2020
20.6.2020
28.6.2020
28. - 30.8.2020

okresní kolo soutěže v PS Vrbice
krajské kolo soutěže v PS Náchod ( stadion Hamry )
TFA v Žernově - postupová soutěž muži - ženy
MČR v PS SH ČMS 2020 Ostrava

Příš jednání rady 21.5.2020 - místo konání bude upřesněno.

Zapsal:
br. Josef Klouček
člen rady

Zpracoval:
br. Petr Hanuš
vedoucí rady

