Zápis
z jednání OORR okresu Trutnov konané dne 2. 3. 2022
Začátek jednání: 16:05 h.
Přítomni:
Členové: Hepnar Petr, Špůr Radek, Frynta Jaroslav, Vokrouhlík Josef,
Birtus Petr, Vích Martin, Materna Luboš, Krtička Pavel
Ostatní: Tereza Pelcová – nová pracovnice kanceláře
Omluveni: Černý Jan, Pácha Milan
Neomluveni:
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Kalendář soutěží na rok 2022, výběr soutěží do Poh. starosty OSH
3. Vyhodnocení školení velitelů JPO
4. Okrskové soutěže družstev M a Ž
5. Příprava okresního kola PS – propozice
6. Příprava krajského kola PS – propozice
7. Různé
Ad 1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání
Vedoucí rady Petr Hepnar provedl přivítání všech přítomných a kontrolu zápisu
z minulého jednání. Je představena nová pracovnice kanceláře. Zapisovatelem
byl navržen Petr Hepnar, ověřovatelem zápisu Vokrouhlík Josef.
Úkolem z minulého jednání bylo uspořádat zkoušky Hasič III. Toto je splněno –
3 účastníci, úspěšné absolvování.
Vypracování PP OORR – splněno, plán práce vypracován a je umístěn na
stránkách OSH.
Ad. 2. Kalendář soutěží na rok 2022, výběr soutěží do Poháru starosty OSH
Kalendář soutěží je vypracován, je na stránkách OSH a dle potřeby je soustavně
novelizován a doplňován.
Pohár starosty OSH – není a nebude vyhlášen.
Ad. 3. Vyhodnocení školení velitelů JPO
Školení pořádané ve spolupráci s HZS v rámci omezených možností vlivem
situace (Coronavir – 19), na stanici HZS TU přesto proběhlo.

Ad. 4. Okrskové soutěže družstev M a Ž
Okrsek

Den

Čas

Místo konání

1. 2. -

7. 5

10:00

Jívka

3. -

13. 5.

16:00

Maršov u Úpice
Choustníkovo Hradiště

4. 5. -

13. 5.

6. -

21. (28.) 5.

7. -

14. 5.

8. -

21. 5.

9. -

17:00

Dubenec
Dolní Brusnice

9:00

6. (20.) 5.

Dolní Olešnice
Kunčice nad Labem
Pilníkov

Velitelé okrsků, kteří v den konání jednání OORR TU nedodali kompletní
informace o konání okrskové soutěže, toto učiní do 14. 4. tak, aby pracovnice
kanceláře tyto informace zapracovala do kalendáře soutěží.
Ad. 5. Příprava okresního kola PS – propozice
OK PS - 4. 6. 2022 Dvůr Králové nad Labem
Vedoucí RR seznámil přítomné s tím, že bylo nutno narychlo vystěhovat a
odstěhovat plechové garáže z prostoru stadionu v Trutnově.
Ani vlastní uspořádání soutěže okresního kola PS okresu TU není na stadionu
v TU umožněno.
Odstěhování bylo provedeno v sobotu 26. 2. 2022. Rozložené garáže byly
odvezeny na uskladnění do Dubence – převoz zajistil SDH Dubenec a vlastní
materiál – překážky, kladiny atd. byly odvezeny do pronajatého skladu
v Radvanicích – odvoz zajistil SDH Radvanice.
Způsob převozu překážek do DK na PS a jejich příprava, montáž a rozmístění
na stadionu bude finálně řešen na květnovém jednání.

Předběžně dohodnuto - převoz provede vozidlo HZS TU, naložení ve skladu
v Radvanicích zajistí okrsek č. 2.
Montáž a rozmístění v den před PS (pátek 3. 6.) a pak vlastní zajištění technické
čety v den PS (4. 6.) zajistí okrsek č. 8.
Propozice jsou předpřipraveny a jejich finální vyhotovení bude provedeno na
základě upřesnění z vyšších orgánů.
Zde je nutno připomenout nutnost zabezpečit školení rozhodčích, kteří
absolvovali v r. 2017.
Je prováděn průzkum mezi stávajícími rozhodčími, zda jsou ochotni dále tuto
funkci zastávat a nadále spolupracovat.
Z hlediska toho, že se ještě všichni nevyjádřili, není známo, zda bude nutno
vypsat kurz a zkoušky na rozhodčí pro nové zájemce.
Ad. 6. Příprava krajského kola PS – propozice
KK PS – 18. 6. Hradec Králové - pořádá Trutnov!!
Vedoucí RR seznámil přítomné o rozjednané spolupráci s OSH HK na vlastním
provedení a zabezpečení konání KK. Především jde o spolupráci na stravě a
občerstvení a vše okolo technické čety.
Dle dohody z hlediska znalosti místních možností na stadionu HZS v Hradci
Králové nám OSH HK zajistí vedoucího technické čety a ten po nás do
technické čety požaduje10 lidí.
Který z okrsků zajistí technickou četu na KK PS v HK se rozhodne na příštím
jednání OORR dne 25. 5. 2022.
Tuto záležitost si velitelé okrsků již předem projednají v okrscích.
Propozice jsou předpřipraveny a jejich finální vyhotovení bude provedeno na
základě upřesnění z vyšších orgánů.
Ad. 7. Různé
- Kontrola, aktualizace čísel telefonů a adres členů OORR
- Dění na OSH TU
- Cesťáky
- Informace z vyšších orgánů – ÚORR
18. 2. Přibyslav - zkoušky Hasič I. + 19,20 – seminář pro vedoucí ORR.
Koncepce oblasti represe 2021+.
Příprava aktualizace dokumentů v oblasti represe SH ČMS.

- Novelizace směrnic a metodických nařízení v oblasti represe SH ČMS.
Novelizace se bude týkat:
Směrnice pro získání specializace HASIČ I. – III. z roku 2014 –
probrány jednotlivé části směrnice. Rada se jednomyslně shodla na
připravovaných změnách, které budou nyní zapracovány do směrnice.
Metodický pokyn starosty SH ČMS z roku 2017 – psovodi SH
ČMS – provádějí psovodi.
Příručka strojníka - na příručce pro strojníky pracuje odborný
garant – rozpracovanost příručky je cca 80 %. O formátu distribuce
rozhodne VV SH ČMS na základě návrhu ÚORR.
Litoměřice – 10. – 11. červen
TFA Žernov 3. září
TFA - MR – Štramberk – 1. října – rozhodčí
Apelace na zkoušky Hasič I. – III. a kontrolu předaných medailí ocenění –
možnost udělení Zasloužilého hasiče.
Informace o ÚHŠ Bílé Poličany
Předávání informací na nižší články
Konec jednání: 18:10
Příští jednání 25. 5. 2022 od 16:00 hodin.

Zapsal: Hepnar Petr
………………………………..

Ověřil: Vokrouhlík Josef
………………………………..

