
Zápis 

Z jednání rady represe okresu Trutnov konané dne 26.5.2021 

Přítomni:  Hepnar, Pácha, Špůr, Černý, Frynta, Vokrouhlík, Birtus, Ing. Šeps, 

Matějka 

Omluveni: Vích, Materna 

Program:  

1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání 

2. Příprava Okresního kola v PÚ - propozice 

3. Určení termínů na školení strojníků a velitelů JPO II a JPO III 

4. Různé 

 

Ad 1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání  

Vedoucí rady Petr Hepnar zahájil jednání, seznámil přítomné s programem 

jednání. Kontrola zápisu z minulého jednání – konání soutěží – dle 

epidemiologické situace - některé soutěže se konají. 

Ad 2. Příprava Okresního kola v PÚ 

Propozice předloženy. OK PÚ se koná 12.6.2021 v Dubenci. Uzávěrka přihlášek 

3.6.2021. 4.6.2021 proběhne v kanceláři OSH rozlosování startovního pořadí. 

Do Krajského kola (26.6.2021 Hradec Králové) postupují 3 družstva žen a 3 

družstva mužů. Na MČR v PÚ (8.8.2021 Hradec Králové) postupují také 3 

družstva mužů a 3 družstva žen. Stroj jednotný FOX4. 

Ad 3. Informace z HZS – Určení termínů školení strojníků a velitelů JPO II 

a JPO III 

Dvě možnosti – dle situace – nejspíše v druhé polovině roku, distančně nebo 

prezenčně. Určitě se to bude týkat prodlužování. Do konce května se nekonají 

cvičení. Dotace na zaměstnance JPO II – důsledně se kontrolují platnosti 

odborných způsobilostí. Prodloužení na HZS podle ÚO. Likvidace ohnisek ptačí 

chřipky – ze strany JPO V byl velký nezájem, mohlo jim to pomoct v získání 

dotace za výjezd mimo katastr. P. Matějka podal informace ohledně 

probíhajících žádostí o dotace na CAS, DA a zbrojnice. 

Ad 4. Různé 

27.6.2021 – KK TFA – Žernov. V současné chvíli je v Bílých Poličanech 

postaven úsek č. 2 pro trénink. Vždy jedině po domluvě se školou. 

21.8.2021 – Ostrava – MČR v Běhu na 100m překážek 

22.8.2021 – Široký Důl – MČR ve výstupu na věž 



Zkoušky Hasič III a II – stále malý zájem, nejen u nás v okrese, ale v celém 

kraji. 

Pácha – Pozvánka na oslavy 150. výročí založení SDH Žacléř od 13h u 

zbrojnice. 

 

Příští jednání 6.10.2021 od 16:00 hodin. 

 

 

Zapsala:                 Kubíčková Stanislava 

Ověřil:   Černý Jan 


