Zápis
Z jednání rady represe okresu Trutnov konané dne 7.12.2016
Přítomni: Ing. Šeps, Hepnar, Pácha, Lukášek, Materna, Černý, Špůr, Máslová,
Hornych
Hosté: Matějka (HZS)
Omluveni: Frynta, Vích
Program:

1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání
2. Informace z konání ÚORR
3. Zkouška odbornosti Hasič III
4. Termíny soutěží
5. Plán práce na rok 2017
6. Různé

Ad 1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání
Vedoucí rady Ing. Jiří Šeps zahájil jednání, seznámil přítomné s programem
jednání. Zápisem z jednání byla pověřena St. Kubíčková, ověřovatelem zápisu
R. Špůr. Kontrola zápisu z minulého jednání – bez připomínek.
Ad 2. Informace z konání ÚORR
Byl stanoven termín na akci Pyrocar a to 17.-19.8.2018.
Ad 3. Zkouška odbornosti Hasič III
Zkoušky odbornosti se zúčastnili celkem 3 zájemci. Zkušební komise: Předseda:
Jiří Šeps, členové komise: Pácha Milan, Hepnar Petr. Všichni zúčastnění
zkoušku úspěšně složili.
Ad 4. Termíny soutěží
OK PS se bude konat dne 10.6.2017 na stadionu v Trutnově, termín uzavírky
přihlášek se stanovuje na 24.5.2017. 24.6.2017 se bude konat KK PS v Hradci
Králové na stadionu HZS, pořadatelem je Okres Rychnov nad Kněžnou. 25.27.8.2017 se bude konat MČR v PS v Praze. TFA postupové kolo se v roce 2017
konat nebude. V případě, že některý sbor projeví zájem tuto soutěž uspořádat
v okresním nebo krajském měřítku, souhlasíme. 23.9.2017 by se mělo konat
MČR v CTIF ve Dvoře Králové nad Labem.
Okrskové soutěže se budou konat stejným způsobem, jak jsou okrsky zvyklé.
V příštím roce bude pokračovat seriál soutěží O putovní pohár starosty OSH.
OSH osloví vytipované pořadatele soutěží, zda mají zájem o jejich zařazení do
tohoto seriálu.

SDH Bílé Poličany projevil zájem o zařazení do tohoto seriálu, bohužel v tento
den se již jedna soutěž zařazená koná, proto této žádosti nelze vyhovět.
Ad 5. Plán práce na rok 2017
Termíny jednání OORR: 8.3.2017, 24.5.2017, 11.10.2017, 13.12.2017
Ad 6. Různé
P. Hornych poděkoval všem přítomným za spolupráci, popřál všem krásné
svátky a představil svého nástupce a to p. Pavla Matějku s účinností od
1.1.2017. Veškerá spolupráce z HZS bude probíhat stále stejným způsobem.
Na www.oshtu.cz je umístěn odkaz na Smlouvu o spolupráci mezi SDH a obcí,
bylo by vhodné zvážit uzavření této smlouvy.
Ve dnech 24. – 25.2.2017 bude probíhat školení rozhodčích v PS v Bílých
Poličanech. Zájemce o novou způsobilost bude začínat v pátek 24.2.2017 v 16h
a zájemce o prodloužení odborné způsobilosti se dostaví v sobotu 25.2.2017 v 8
hodin.
Ing. Jiří Šeps se všemi rozloučil a popřál hodně štěstí a zdraví do Nového roku
2017.
Příští jednání 8.3.2017 od 16:00 hodin

Zapsala: Kubíčková Stanislava

Ověřil: Špůr Radek

