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Važené sestry, vtížení bratři hasiči.
Dovolte mi seznámit vás s činností okresní odborné rady represe za rok 20l8.

Odbomá radaje pracovním orgifurem, která organizuje a koordinuje koncepční
činnost i zabezpeěuje konkrétní úkoly, Je sálým poradním a pracovním orgánem.

Okresní odbomá 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 odbomé rady represe, potažmo z úsřední odbomé rady represe.

V roce 2018 se rada sešla ke dvěma zasedárrím ajedné poradě před okresním
kolem požámího sporhr, kde byli pozvani i členové organizaěniho týmu soutěže.

Školení roáodčích proběhlo 24.dubnav Budově hasičů v Roubanině. Proškoleno
bylo jedenáct rozhodčích, z toho 4 roáodčí noví a 7 roáodčích obnova. Rád
bych poděkoval Jaromiru Klevetovi za provedení tohoto školení.

Odbomá rada připravila pokyny k provedení základních kol p ožámiho sportu pro
rok 20l 8. Tlto zakladní kola probíha|a v riirnci okrsků.

Na svém zasedáni 9 . března rada sestavila propozice I. (okresního) kola a
schválilaje.

28.června proběhla porada před okresním kolem požrámího sportu. Organizační
t}m soutěže projednal přípravu a pruběh celé soutěže. Přihlášení soutěžních
družstev proběhlo elektronicky na webové adrese , startovni pořadí družstev bylo
stanoveno dle přihlášení. Příprava vlasní soutěže proběhla v pátek 6. července v



odpoledních hodinách. Členové rady a technické čety navezli překážky a zaša|a

připrava ttati jejim rozměření. Poté překážky sestavili a rozestavěli na místa.

V sobotu 7. ěervence na stadionu ASK Blansko proběhlo I. kolo požárního

sportu. Dníha na požrirní útoky a časomíry se instalovaly ž v sobotu rá,no.

Celkem se sjelo 9 družstev mužů a 5 družstev žen. Pňhlášení soutěžních družstev

proběhlo elektronicky na webové adrese a startovní pořadí družstev bylo
stanoveno dle přihlášení.
Umístění družstev bylo následující:
V kategorii ženy: 1. místo - SDH Žemovník

2. místo - SDH Něměice
3. místo - SDH Borotín

V kategorii muži: 1. místo - SDH Bořitov
2. místo - SDH Žďárná
3. místo - SDH Pamětice

Gratulujeme vítězům k postupu a reprezentaci v krajském kole.

Rád bych poděkoval všem ,co se podíleli na zdámém průběhu postupových

soutěží, zejména pak vedení OSH, členům technické čety, rozhodčim a štábu

soutěže, dále pak i zučastněným soutěžním družstvrim a soutěžicím za výbomé
sportovní výkony i sportovní chován í. Yitězíým družstvrim děkuji za skvělou
reprezentaci OSH Blansko na lrrajském kole. Velké diky paří HZS Blansko za

technickou podporu a JSDH Lysióe, JSDH Cetkovice a JSDH Čemá Hora za

dopravu vody. Poděkovat bych chtěl členům okrsku Benešov za technickou četu.

Beztďo dobrovolné aktivity bychom nemohli takové soutěže uskutečnit.

22. zíli proběhlo v Jedovnicích krajské kolo TFA. Uskutečnilo se v areálu Sfiední
průmyslové školy. Příprava překážek proběhla v pátek a nás|edně v sobotu riáno

byly spolu s roáodčími úseků připraveny jednotlivé úseky. Z Jihomoravského
kraje se soutěže zučastnilo 22 závodniktt ztoho l ávodnice. Z OSH Blansko se

zúčastnilo 9 závodníků. Rád bych poděkoval ávodnílaim za skvělé sportovní

v}kony, Janu Soukalovi za pomoc při organizaci celé soutěže, členům W OSH,
čienům OOR& okrsku Jedovnice za technickou četu, JSDHO Jedovnice a FZS



Blansko za technickou pomoc. Rád bych poděkoval závodníkum Radku Tesařovi
a Martinu Novotnému za skvělou reprezentaci na MCR TFA v Domažlicích, kde

družstvo Jihomoravského kraje obsadilo druhé místo, Radek Tesař v jednotlivcich
obsadil 4. místo v kategorii B.

1. listopadu se rada sešla k vyhodnocení uplynulého roku a k sestaveni p|árru

práce na rok 2019.

V následujícím roce 2019 plánujeme proško|it roáodčí požámího sportu . Dále
zkoušky na odbomost Hasič 3. a 2, stupně na 9,3.2019 v Paměticích. Následně
plánujeme organizačně zabezpečit postupová kola požámího sportu. Termín
okresniho kola PS rada doporučuj e 29 .6 .2019 .

Dovolte mi poděk ovaí za organizační pomoc při postupových soutěžích starostovi
okrasního sdružení br. Vykydalovi,

Poděkování paří i členům rady represe za celoroční obětavou práci v roce 20l8.


