SH ČMS Okresní sdružení hasičů Rychnov nad Kněžnou
Odborná rada represe
Zápis ze dne 25.6.2020
Místo konání:

kancelář OSH Rychnov nad Kněžnou

Přítomni velitelé okrsku:
Nepřítomni velitelé okrsku:
Omluveni velitelé okrsku:
Za HZS KHK – ÚO RK:
Za VV OSH RK:
Program:

1,2,4,7,11,12,14,15,16,17,19,
3,5,18
8,13
mjr. Bc. Michal Kalous
Ota Kopsa, ing. Jan Brandejs

1.) soutěže v PS
2.) příprava slavnos všech hasičů okresu RK
3.) různé

1.) Okresní kolo soutěže v PS dospělých se v roce 2020 konat nebude.
- byl rozeslán z OSH RK najednotlivá SDH kalendář soutěží k doplnění
a případné opravě ohledně plánovaných termínů nebo zrušení soutěže
- Krajské kolo se bude konat 18.10.2020 v okrese Jičín "přeborník v požárním
útoku“. Rada našeho okresu rozhodla, že náš okres budou zastupovat
vítězové z loňského okresního kola.
Kategorie muži SDH Lukavice a Třebešov, ženy SDH Kvasiny a Olešníce v OH,
v případě nezájmu budou oslovena další soutěžní družstva dle výsledkové
lis ny z roku 2019.
2.) Příprava žehnání okresního praporu pod názvem „Slavnost všech hasičů
okresu RK“ se koná 6.9.2020 na Starám náměs v Rychnově nad Kněžnou.
Dle podaného předběžného plánu byli členové rady požádáni, aby připoměli
sborům ve svém okrsku nutnost nahlásit případnou účast s historickými
prapory na OSH do 28.6.2020.
Dále je potřeba
- hlavního velitele
- velitele čet dle zúčastněných praporů
- četu k novému okresnímu praporu
- nahlásit účast s historickou technikou
- nahlásit účast s moderní technikou
tato technika bude vystavena ve spodní čás náměs , horní část je určena
k slavnostnímu aktu žehnání okresního praporu a dekorování jednotlivých
praporů pamětními stuhami.

Dále je potřeba zmapovat a udělat plán celého náměs ,aby všichni velitelé
mohli být seznámeni s celým průběhem akce.
Zmapováním a rozměřením byli pověřeni Petr Hanuš, Ota Kopsa pomoc
nabídl Michal Kalous.
Rada souhlasila s mimořádným jednáním během příprav.
3.) mjr.Bc. Michal Kalous informoval radu o provedených kontrolách
jednotlivých JSDH
- potvrzené dotace a žádos na 5 DA a 3x rekonstrukce zbrojnic
- kurz strojníků JPO proběhne 19.-20.9.2020 v Kostelci nad Orlicí
Petr Hanuš – složení KORR
vedoucí rady:
člen:

ing. Jiří Šeps
Petr Hepnar
Václav Bouz
Mirek Rygl
Miroslav Paclík
Petr Hanuš

OSH Trutnov
OSH Hradec Králové
OSH Jičín
OSH Náchod
OSH Rychnov n. Kn.

- Krajské sdružení zakoupilo z dotací Královéhradeckého kraje dvě nová
hasičská čerpadla značky FOX. Tato čarpadla je možno po podání žádos
zapůjčit na okresní soutěže. 24. - 29.7.2020 proběhne kurz strojníků
na seznámení s mto čerpadlem.

Zapsal:
br. Aleš Čapka
člen rady

Zpracoval:
br. Petr Hanuš
vedoucí rady

