
Zápis 
Z jednání rady velitelů okresu Trutnov konané dne 9.3.2016 

Přítomni: Ing. Šeps, Hepnar, Pácha, Materna, Černý, Špůr, Frynta, Vích, 
Lukášek, Máslová, Hornych 
 
Omluveni:  
Program: 1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání 

2. Příspěvek p. Hornycha – školení velitelů, nový zákon 320 z roku 
2015 o HZS 
3. Výběr soutěží do Poháru starosty OSH 
4. Okrskové soutěže 
5. Okresní kolo v požárním sportu 
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 
P. Lukášek. Kontrola zápisu z minulého jednání - bez připomínek.  
Ad 2. p. Hornych – školení velitelů, nový zákon 320 z roku 2015 o HZS Ve dnech 6. a 13.5.2016 proběhne cyklické školení velitelů dle rozpisu 
uvedeného na www.oshtu.cz.  
Nový zákon o HZS se týká komínů, kominíků jak se mají chovat ve vztahu 
k hasičům, v návaznosti na vyhlášku č. 34 z roku 2016, vyhláška o čištění, 
kontrole a revizi spalinové cesty. 
Ad 3. Výběr soutěží do Poháru starosty OSH Jedná se o vybrání 6 soutěží, které budou zařazeny do Poháru starosty OSH. 
Předběžně dojednáno s těmito sbory, tyto soutěže jsou určeny: Čermná (28.5.), 
Okresní kolo (11.6.), Lanžov (2.7.), Třebihošť (6.8.), Mladé Buky (10.9.), 
Strážkovice (1.10.). Je potřeba rozhodnout, která z těchto dvou soutěží: 
Bernartice (16.7.) nebo Vlčice (23.7.) bude do poháru zařazena. 
M. Vích – nesouhlasím 
M. Pácha – návrh o rozšíření seznamu soutěží o 1 soutěž, z 6 +1 na 7 + 1. 
OORV dává návrh na jednání VV, aby došlo na rok 2016 k úpravě na rozšíření 
počtu soutěží. 
SDH Hajnice – z technických důvodů se letos NEBUDOU pořádat hasičské 
soutěže, které jsou uvedeny v kalendáři soutěží, jak pro dospělé tak pro MH. 



Upozornění pro všechny pořadatele soutěží: Na každou soutěž MUSÍ existovat 
propozice. Všechny propozice by měli začínat: „Soutěž bude provedena dle 
směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV 
SHČMS 16.6.2001 s účinností od 1.1.2012 první a druhá část.“  
Ad 4. Okrskové soutěže  Okrsek č. 1: 14.5.2016 v 9h v Žacléři 
Okrsek č. 2: 14.5.2016 v 9h Jívce 
Okrsek č. 3: 13.5.2016 v Maršově 
Okrsek č. 4: 15.4.2016 v 17h v Choustníkově Hradišti 
Okrsek č. 5: 15.4.2016 v 18h v Dubenci 
Okrsek č. 6: 7.5.2016 v 13:30h v Dolní Brusnici 
Okrsek č. 7: 7.5.2016 v 9h v Čermné 
Okrsek č. 8: 28.5.2016 v 9h v Kunčicích nad Labem 
Okrsek č. 9: 14.5.2016 v Pilníkově 
Ad 5. Okresní kolo v požárním sportu  OSH žádá HZS o pomoc při přepravě překážek na stadion do Dvora Králové 
nad Labem a to dne 10.6.2016 směr Dvůr a 12.6.2016 odvoz zpět na stadion 
v Trutnově. OSH zašle písemnou žádost. Okrsek č. 3 odmítl dělat technickou 
četu na OK. Prosím o zvážení, jestli byste někdo v 16h pomohl naložit překážky 
HZS na stadionu v Trutnově. Dále pokud by někdo mohl pomoct složit překážky 
ve Dvoře cca v 17h.  
Návrh na VV: 
Velitel soutěže: Dufek Jiří nebo Beran Jiří 
Hlavní rozhodčí: Hepnar Petr st. 
Ad 6. Různé  Soutěž TFA – v současné době probíhá jednání o místě konání, výroba překážek 
byla zadána, více bude sděleno na Shromáždění představitelů SDH 16h.  
Všichni členové Rady represe, kteří nemají zkoušky Hasič III – termín zkoušky: 
12.10.2016, bylo by dobré si tuto zkoušku udělat. 
 
Příští jednání 25.5.2016 od 16:00 hodin 
 
Zapsala: Kubíčková Stanislava    Ověřil: Lukášek Petr 


