
Zápis 

Z jednání rady velitelů okresu Trutnov konané dne 11.10.2017 

Přítomni:  Ing. Šeps, Hepnar, Černý, Materna, Birtus, Špůr, Frynta, Vích, 

Matějka 

Omluveni:  Lukášek, Pácha 

Program: 1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání 

2. Vyhodnocení Okresního kola v PS 

3. Vyhodnocení průběhu soutěže O pohár starosty OSH 2017 

4. 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 

Vích Martin. 

Kontrola zápisu z minulého jednání: Doplnění informací – okrsková kola: 

okrsek č. 4 – z 9 družstev se nezúčastnila 4 a to Hajnice, Huntířov-Vítězná, 

Kohoutov, Dvůr Králové. 

okrsek č. 9 – slabší účast, nezúčastnily se družstva z Horního Maršova, Janské 

Lázně, Svoboda nad Úpou, Malá Úpa, Pec pod Sněžkou (z technických 

důvodů). 

Ad 2. Vyhodnocení průběhu Okresního kola v PS 

Dne 10.6.2017 se uskutečnilo OK v PS, technická četa z okrsku č. 2 – vše 

v naprostém pořádku. Zúčastnilo se celkem 5 družstev mužů a 4 družstva žen. 

Do krajského kola postoupilo družstvo mužů z Bílé Třemešné a družstvo žen 

z Hřibojed. 

Ad 3. Vyhodnocení průběhu soutěže O pohár starosty OSH 2017 

V letošním roce se zúčastnilo celkem 25 družstev mužů z 23 SDH podmínku 

splnilo 5 družstev: 1. místo – Třebihošť A (4 body), 2. místo – Bílé Poličany (8 

bodů), 3. místo – Havlovice (11 bodů), 4. – 5. místo Trutnov HSM a Třebihošť 

(16 bodů); 13 družstev žen z 12 SDH, podmínku splnila 3 družstva: 1. místo – 

Bílé Poličany A (4 body), 2. místo – Bílé Poličany B (10 bodů), 3. místo – 

Třebihošť (11 bodů). 

 

Ad 4. Různé 



- Pavel Matějka – HZS 

Cyklické školení proběhlo v 4 termínech. Způsobilost prodlužovalo 19 

lidí. Dále proběhlo školení PORT.ALL, tohoto školení se nezúčastnil 

nikdo z SDH Mostek. Zde proběhla dne 3.10.2017 z naší strany kontrola, 

kde byly shledány velké nedostatky, tato jednotka je neakceschopná. 

V těchto dnech se bude provádět úprava poplachového plánu – v případě 

potřeby je možno kontaktovat P. Matějku. 

Pro letošní rok požádalo celkem málo jednotek (17) o dotace na odbornou 

přípravu, na vybavení a na výjezdy mimo katastr.  

- Hepnar Petr -  dotaz: 

Z jakého důvodu nebyla jednotka z SDH Batňovice a Havlovice na 

školení velitelů společně s ostatními jednotkami z okrsku? 

Odpověď P. Matějka: Seznam jednotek na jednotlivé termíny nebyly 

řešeny podle okrsků, příště není problém termín změnit, stačí se 

zkontaktovat. 

 

Příští jednání 6.12.2017 od 16:00 hodin 

 

 

Zapsala: Kubíčková Stanislava    Ověřil: Vích Martin 


