Zápis
Z jednání rady represe okresu Trutnov konané dne 9.12.2020
Přítomni:

Hepnar, Pácha, Špůr, Černý, Frynta, Vokrouhlík,
Materna, Birtus, Ing. Šeps, Bárta M.

Omluveni: Vích, Matějka
Program:
1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání
2. Kalendář soutěží na rok 2021
3. Příprava školení velitelů JPO
4. Vyhodnocení práce členů rady
5. Plán práce na rok 2021
6. Různé

Ad 1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání
Vedoucí rady Petr Hepnar zahájil jednání, seznámil přítomné s programem
jednání. Zápisem z jednání byla pověřena St. Kubíčková, ověřovatelem zápisu
Milan Pácha. Kontrola zápisu z minulého jednání – konání soutěží – KK TFA
Žernov (30.8.2020), OK PÚ Dubenec (13.9.2020)
Ad 2. Kalendář soutěží na rok 2021
Kalendář soutěží se postupně plní, zveřejněn na stránkách ww.oshtu.cz.
Ad 3. Informace z HZS – příprava školení velitelů jednotek JPO
Vzhledem k momentální situaci momentálně neprobíhají školení, cyklika
proběhla on-line.
Ad 4. Vyhodnocení práce členů rady
Jiří Šeps zhodnotil práci členů rady kladně, všechny zadané úkoly, které vzešly
z jednání VV byly vždy řádně a včas splněny.
Ad 5. Plán práce na rok 2021
Navržené termíny jsou: 3.3., 19.5., 6.10., 8.12. – změna termínu v květnu a to na
26.5. z důvodu rozlosování pořadí družstev na OK PS.
Ad 6. Různé
Pohár starosty OSH – seznam soutěží, případně která varianta se upřesní na
jednání 3.3.2021
1. varianta – seriál soutěží s přihlédnutím k OK PS
2. varianta – 1 soutěž Přeborník v PÚ na stroji FOX 4 (každý rok na jiném

místě)
3. varianta – celý seriál + přeborník
Soutěž „Přeborník v požárním útoku na stroji FOX 4“ – 18.9.2021 – místo bude
upřesněno
Zkoušky Hasič III a II se dnes nekonají – nikdo se nepřihlásil.
Specializované kurzy pro dobrovolné hasiče mohou vykonávat pouze HZS nebo
ÚHŠ nikoli soukromé firmy – email, který koluje po celé ČR – nabídka od
soukromé firmy.

Příští jednání 3.3.2021 od 16:00 hodin.

Zapsala: Kubíčková Stanislava
Ověřil: Milan Pácha

