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ZPRÁVA O ČINNOSTI OKRESNÍ ODBORNÉ RADY REPRE§E
ZA RoK 2a21

Vážené sestry, vážení bratři hasiči.
Dovolte mi Vás seznámit s činností okresní odborné rady repre§€ za období
roku za?l.

Okresní odborná rada repre§€ se zabývá jednak činností na úseku požárního
sportu a také na úseku vuďélávání, činností spjatou § jednotkami sboru
dobrovolných hasičŮo s jejími veliteli, strojníky, techniky atd. Přejímá
podně§ z Krajské odborné rady repre§e, potažmo z Ústřední odborné rady
repre§e, Je stálým poradním a pracovním orgánem.

Zasedání rady proběhlo 29. 6.2a21, bohužel bylo jediné, jelikož nás opět
omezil Covid 19.
Plánovali jsme činnost na druhou část roku. Postupové soutěže doznaly
změny napříč celým sdružením. Požární sport byl zeštihlen na požární
útoky. Od toho se odvíjely soutěže v akrscích a i na okrese.

První, okresní kolo v požárním útoku se uskutečnilo 3.7.2a2l v Ráječku.
Bohužel v tuto dobu postihlo Jřní Moravu ničivé tcrnádo a mnoho sborů
odjelo na pomoc. Soutěž z téchto pochopitelných důvodů byta zeštíhlena.
Proběhlanil dva pokusy požárního útoku.

V kategorii ženy: 1. místo - Letovice
2. místo - Sebetov
3. místo - žernovník



V kategorii muži: 1. místo - Pamětice
2. místo - Bařitov
3. místo - Velké Opatovice
4. místo - Kochov

Velice rád bych vyslovil poděkování všem soutěžícím, rozhodčím,
prac$yníkŮm soutěŽe a y Esposlední řadě Sboru dobrovolných hasičů
Ráječko za hladký a přátelský průběh soutěže.

Covid 19 bohužel zpŮsobil sice zrušení většiny soutěžío ale nezastavil činnost
jednotek sborŮ dobrovolných hasičů obcí. Jednotky se aktivně podíteli na
zmírnění následkŮ vzniklé situace. Velice rád bych jim vyslovil poděkování
za jejich obětavou dobrovolnou práci.

Sbory i jednotky se velkou měrou podilely na zmírnění následků tornáda na
JižníMoravě §ycrr obětavau pomocí.

Podzimní školení rozhodčích požárního sportu jsme přeplánovali na druhou
polovinu února 2a22, pokud to covidová situace dovolí s tímo že o přesném
datu budeme informovat. Nyní jř máme termín školení a zkoušek stanoven
novi razhodČí na sabotu2.4.2a22 a obnovy na neděti 3.4. 2a22 v Paměticích.
Přihlašov ání j e přes formulář goo gle.

Chystáme §e v roce 2022 zarganizovat postupové soutěže v pažárním sportu.
Okresní kolo zřejmě z důvodu rekonstrukce stadionu v Blansku neproběhne,
jednáme o náhradním prostoru a termín je dán v sobotu 2.7.2a22.

V oblasti vzdělávání jsme připraveni, v případě zájmru, zorganizovat zkoušky
odbornosti Hasič III. stupně, potažmo Hasič II stupně v podzimních
měsících , a to říjen či listopa ď 2022.

Rád bych touto cestou poděkoval členů OORR za jejich práci.

Děkuji za pozarnost.
Kobylka Michal
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Plán práce Okresní odborné rady repre§e na rok 2t22

Zajistit:
- Organizační zabezpečení základních kol PS (okrskových} v rO§€ 2022

Organizační zabezpečení I. kola P§ (okresní) v roce 2t22
Plnit úkoly uložené vedením O§H Blanska
Zasedání rady repre§e v roce 2a22 dle potřeb rady
§kolení rozhodčích ps
Vzdělávání dobrovolných hasičů - odbornost Hasič III. a II. stupně


