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Zpráva OORR za rok 2017
Vážené sestry, vážení bratři hasiči.
Dovolte mi seznámit vás s činností okresní odborné rady represe za rok 2017.
Odborná rada je pracovnim organem, která organizuje a koordinuje koncepčni
činnost i zabezpečuje konkrétní ukoly. Je stálým poradním a pracovním orgánem.
Okresní odborná rada represe se zabývá jednak činností na úseku požárního
sportu a také na úseku vzdělávání, činností spjatou s jednotkami sboru
dobrovolných hasičů, s jejími velitelmi, strojníky, techniky, atd. Přejímá podněty
z krajské odborné rady represe ,potažmo z ústřední odborné rady represe.
V roce 2017 se rada sešla ke dvěma zasedáním a jedné poradě před okresním
kolem požárního sportu, kde byli pozváni i členové organizačního týmu soutěže.
Školení rozhodčích proběhlo koncem roku 2016, a to 10. prosince v Lysicích.
Proškoleno bylo jedenáct rozhodčích. Jelikož proběhlo školení na sklonku roku, v
roce 2017 jsme školení vypustili.
24. března rada přijala nového člena, schválila pokyny k provedení základních kol
požárního sportu. Tyto základní kola probíhaly v rámci okrsků. Projednala
organizační zabezpečení I. (okresního kola) a schválila je.
23.června proběhla porada před okresním kolem požárního sportu. Organizační
tým soutěže projednal přípravu a průběh celé soutěže. 28. června bylo na OSH
rozlosováno startovní pořadí družstev. Příprava vlasní soutěže proběhla v pátek
30.června v odpoledních hodinách, což se ukázalo jako výhodné.
Členové rady a technicé čety navezli překážky a začala příprava tratí jejím
rozměření. Poté sestavili překážky a rozestavěli je.

V sobotu 1. července na stadionu ASK Blansko proběhlo I. kolo požárního
sportu. Dráha na požární útoky a časomíry instalovali až v sobotu ráno. Celkem
se sjelo 12 družstev mužů a 5 družstev žen.
Rád bych poděkoval všem ,co se podíleli na zdárném průběhu postupových
soutěží, zejména pak vedení OSH, členům technické čety, rozhodčím a štábu
soutěže, dále pak i zúčastněným soutěžním družstvům a soutěžícím za výborné
sportovní výkony i sportovní chování. Vítězným družstvům děkuji za skvělou
reprezentaci OSH Blansko na krajském kole. Velké díky patří HZS Blansko
,JSDH Letovice a JSDH Bořitov za technickou podporu a dopravu vody.
Poděkovat bych chtěl představitelům okrsků Lysice a Křtěnov za dodání členů
technických čet.
26. listopadu se rada sešla k vyhodnocení uplynulého roku a k sestavení plánu
práce na rok 2018.
V následujícím roce plánujeme v předjaří proškolit rozhodčí požárního sportu a v
případě zájmu školení a zkoušky na odbornost Hasič 3. a 2. stupně. Následně
organizační zabezpečení postupových kol požárního sportu. Připravujeme projekt
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve spolupráci s por. Pavlem
Podloučkou ze Zařízení Tišnov.
Poděkování patří i členům rady represe za celoroční obětavou práci v roce 2017.

