Zápis
Z jednání rady represe okresu Trutnov konané dne 4.12.2019
Přítomni:

Ing. Šeps, Hepnar, Pácha, Černý, Frynta, Vokrouhlík, Birtus,
Materna, Vích, Matějka

Omluveni: Špůr
Program:

1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání
2. Kalendář soutěží na rok 2020
3. Příprava školení velitelů JPO II a JPO III
4. Vyhodnocení práce členů rady
5. Plán práce na rok 2020
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
Jaroslav Frynta. Kontrola zápisu z minulého jednání – bez připomínek. KK PS
se nebude konat v Hradci Králové – v jednání okres Náchod.
Ad 2. Kalendář soutěží na rok 2020
V roce 2020 bude probíhat kvalifikační kolo TFA.
Kalendář soutěží je postupně doplňován a zveřejněn na stránkách www.oshtu.cz.
Ad 3. Příprava školení velitelů JPO II a JPO III
Strojnické dny na stanici v Trutnově průběžně běží bez problémů, na stanicích
Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem nebylo proškoleno ještě vetší množství
jednotek. Je potřeba se více zapojit. Velitelské dny se připravují, zimní
proběhnou cca v únoru.
Ad 4. Vyhodnocení práce členů rady
Ve většině případů, pokud to práce dovolovala, je účast na jednání hojná. Poté
co došlo ke změně v okrsku č. 2, tak i zde se práce v radě zlepšila.
Ad 5. Plán práce na rok 2020
Plán práce je předběžné připraven, týká se již nového složení rady. Proto
navrhujeme posunutí termínu z 4.3.2020 na 11.3.2020.

Ad 6. Různé
Po skončení jednání budou probíhat zkoušky Hasič III a II, je přihlášeno celkem
7 členů na Hasič III a 2 na Hasič II.

Na konci jednání vedoucí rady popřál všem přítomným Veselé vánoce a šťastný
Nový rok a poděkoval za dosavadní spolupráci.

Příští jednání 11.3.2020 od 16:00 hodin v novém složení rady.

Zapsala: Kubíčková Stanislava
Ověřil: Jaroslav Frynta

