
 

                                                                         Zápis  

 

z jednání rady represe okresu Trutnov konané dne 8.12. 2021.  

Jednání z důvodu nepříznivé covidové situaci proběhlo „per rollam“. 

 

Přítomni: Hepnar, Pácha, Špůr, Černý, Frynta, Vokrouhlík, Birtus, Vích,   

                Materna, Matějka 

 

Program:  1. Kontrola zápisu 

                 2. Kalendář soutěží na rok 2022 

                 3. Příprava školení velitelů JPO 

                 4. Vyhodnocení práce členů rady 

                 5. Plán práce na rok 2022 

                 6. Různé   

 

Ad 1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání  

Vedoucí rady Petr Hepnar provedl kontrolu zápisu z minulého jednání. Úkolem 

z minulého jednání  bylo  vyhlásit a vykonat zkoušky Hasič III. a II. Vzhledem 

k avizované účasti minimálně 5 zájemců bylo rozhodnuto tyto zkoušky vykonat 

(dnes od 17:00 h.) za dodržení přísných hygienických opatření.   

 

 

Ad 2.  Kalendář soutěží na rok 2022 

Z hlediska výše zmiňované nepříznivé situace byl termín nahlašování soutěží 

v roce 2022 prodloužen a tím se tvorba kalendáře soutěží uskuteční až na jarním 

jednání ORR. 

 

 

Ad 3. Příprava školení velitelů JPO, informace z HZS   

Dle vyjádření zástupce HZS TU p. mjr. Matějky je vše na úseku školení a 

výcviku pro JPO vzhledem k neutěšené situaci opět pozastaveno. 

Na dotaz, jaké jsou předpokládané kroky ohledně avizovaného povinného  

očkování vybraných složek a organizací státu a podle „jedna paní povídala“ 

všech složek IZS bylo sděleno, že v současné době se v žádném případě 

neuvažuje v souvislosti IZS s žádnou povinností (sankcí) se nechat povinně 

očkovat. 

 

Ad 4. Vyhodnocení práce členů rady 

Vzhledem k tomu, že činnosti, a to nejen naší rady v tomto roce byly velice 

limitovány, nemohu ani tlumočit poděkování VV naší radě, protože v podstatě 

není za co a navíc činnost v samotném VV OSH TU se „točila“ okolo jiných 

problémů.  



Já osobně děkuji všem členům rady za spolupráci, doufám, že se současná 

situace s příchodem jara zlepší a dovolí nám se v plné míře věnovat naší práci. 

A nebude jí málo. Viz níže (tučně). 

 

Ad 5. Plán práce na rok 2022 

Plán práce – plán jednání RR pro rok 2022 vypracuji a nechám vyvěsit na 

stránky OSH. 

 

Ad 6. Různé 

Zprávy z vyšších orgánů: 

Kalendář termínů soutěží. Vychází  se z toho, že nebudou  žádná omezení. 

 

28. – 29. 5. 2022   okres Plamen  

 

4. 6.   okres PS muži a ženy všechny disciplíny – pravděpodobně Trutnov  

 

11. a 12. 6.  kraj Plamen a dorost - Dobruška  

 

18. 6. kraj PS muži, ženy – Hradec králové – POŘÁDÁ TRUTNOV!!!! 

 

25. -  26. 6. MR Plamen - v HK pořádá kraj, tudíž i TU 

 

1. - 3. 7.  Dorost – Ústí nad Labem 

 

3. 9.  TFA 

 

25. 9.  CTIF - DK 

 

 

 

Příští jednání 2. 3. 2022 od 16:00 hodin.  

 

 

Zapsal: Hepnar Petr                                       ……………………………….. 

 

 

 

Ověřil: Frynta Jaroslav                                                              

                                                                        ……………………………….. 

              

 

 
 


