Zápis
Z jednání rady represe okresu Trutnov konané dne 6.3.2019
Přítomni:

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

Omluveni: Materna
Program:

1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání
2. Výběr soutěží do Poháru starosty OSH 2019
3. Cyklika velitelů + velitelský den (P. Matějka)
4. Okrskové soutěže družstev M a Ž
5. Příprava okresního kola – propozice
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
Martin Vích. Kontrola zápisu z minulého jednání – bez připomínek.
Ad 2. Soutěže zařazené do Poháru starosty OSH 2019
Celkem se přihlásilo 6 sborů: Bernartice - 6.7., Vlčice - 20.7., Třebihošť - 3.8.,
Bílé Poličany - 10.8., Mladé Buky – 7.9., Strážkovice – 5.10. + okresní kolo
v Trutnově – 8.6., hodnocení bude probíhat stejným způsobem jako v loni a to 4
nejlepší umístění (za účast na OK bude mít soutěžní družstvo hodnocení
1.místo). Soutěže budou probíhat dle stejných pravidel jako vloni tj. přetlakový
ventil, základna, nástřikové terče, el. časomíra.
Ad 4. Cyklika velitelů + velitelský den (P. Matějka)
V průběhu února proběhly velitelské dny na všech stanicích (TU + DK + VR),
ve všech případech se cvičila záchrana osob ze zamrzlé hladiny. Proběhla i první
cyklika velitelů (TU), 22.3.2019 – druhý termín (TU), další termíny na podzim
(Vrchlabí + Dvůr). Na cykliky byl pozván p. Luciak – některé jednotky ještě
nejsou připojeny na port.all – nejdříve musí projít proškolením, poté se můžou
připojit. V případě, že není jednotka pozvána na cykliku, znamená to, že nemá
žádného proškoleného velitele.
Ad 5. Okrsková kola družstev M a Ž
okrsek č.1 – 4.5. – Žacléř - 9h
okrsek č. 2 – 11.5. – Jívka – 10h
okrsek č. 3 – 17.5. – Maršov u Úpice - 16h
okrsek č. 4 – 10.5. – Choustníkovo Hradiště – 16:30h

okrsek č. 5 – 3.5. – Dubenec – 17h
okrsek č. 6 – 4.5. – Mostek – 9.30h
okrsek č. 7 – 25.5. – Ždírnice - 9h
okrsek č. 8 – 11.5. – Prostřední Lánov – 9h
okrsek č. 9 – 10.5. – Mladé Buky – 17h
Ad 6. Okresní kolo PS
Okresní kolo se bude konat dne 8.6.2019 v Trutnově. OORR navrhuje p. Petra
Hepnara jako hlavního rozhodčího soutěže. Uzávěrka přihlášek soutěžních
družstev se stanovuje na den 22.5.2019 do 15:00 hod. Přihlašování bude
probíhat pouze elektronicky – prihlasky.dh.cz.
Sportovní družstvo žen bude mít ve štafetě 4x100m jako první překážku
domeček. Příprava stadionu proběhne 7.6.2019 od 16h, poté zde bude domeček
k dispozici pro trénink.
Dne 22.5. proběhne losování startovních pořadí. Upozornění pro okrsek č. 9 –
zajištění technické čety.
22.6.2019 – KK PS – Hradec Králové
23.6.2019 - KK TFA – Žernov – nepostupový závod
Ad 7. Různé
Dne 22.2. proběhly v Přibyslavi zkoušky Hasič I. kde se zúčastnili 3 zástupci
z našeho okresu a zkoušky úspěšně složili.
Zkoušky Hasič III – II budou probíhat v podzimních termínech jednání rady
v kanceláři OSH Trutnov.

Příští jednání 22.5.2019 od 16:00 hodin

Zapsala: Kubíčková Stanislava
Ověřil: Martin Vích

