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Vážené hasičky, hasiči milý hosté.    

 Okresní odborná rada represe se sešla v loňském roce třikrát. Zabývali jsme se požárním sportem, 

školením velitelů a strojníků, přerozdělením daru z JČK. Sledovali jsme námětová cvičení v okrscích a v 

neposlední řadě jsme zajistili a podíleli se na úklidu v naší garáži, kterou máme propůjčenou od HZS. 

 V požárním sportu, postupových soutěžích, máme stále stejný problém. V prvních okrskových kolech 

je účast hojná. Tragická je účast jednotek, ve druhém, okresním kole jedniček. Udělali jsme ústupky pro 

usnadnění soutěže. Soutěž nadále probíhá v nejlepším areálu okresu Prachatice. Myslím, že i strava je na 

dobré úrovni. Jiná je soutěž dvojek, kde se plní pouze požární útok. Zde je účast velmi dobrá.      

 Pohárové soutěže PHL si udržují stále dobrou úroveň. Abychom jí udrželi, došlo z podnětu 

soutěžících ke dvěma změnám. Bylo navrženo, aby se obě Prachatické soutěže přesunuli jinam. Vyřešili 

jsme to přesunutím noční soutěž z Prachatic do Vlachova Březí a oslovili jsme SDH v Žitné, který nabídku 

přijal. Místní SDH se zhostili tohoto úkolu velmi dobře. Vyhodnocení PHL v Prachaticích jsme zachovaly. 

Za zabezpečení soutěží děkujeme Libušce Tremmelové, Marcelu Říhovi, Petře Miklasové a samozřejmě 

všem pořadatelům.  

 Systém školení velitelů a strojníků v dnešní hektické době jednotkám vyhovuje. Navrhli jsme mjr. 

Ing. Robertu Vlčkovi dvě změny,a doufáme že nám bude vyhověno. Ve složce před sebou máte Informace 

pro velitele jednotek. Předejte je prosím velitelům JPO. 

 Na poslední schůzi jsme také řešili nespokojenost některých jednotek se získáváním informací od 

Operačního střediska při zásahu. S mjr. Ing. Vlčkem jsme se domluvili na řešení tohoto problému.  

 V loňském, předvolebním roce dostala všechna OSH Jihočeského kraje nemalý dar. Podrobnosti 

vysvětlila starostka OSH. Naše rada dostala za úkol, mezi sbory smysluplně rozdělit 18 výkonných 

elektrocentrál, 7 plovoucích čerpadel, 8 značkových motorových pil s vybavením a 7 vysavačů hmyzu s 

žebříkem. Předání většiny materiálu proběhlo v obci Radomyšl s občerstvením a hlavně vysvětlením 

převodu tohoto majetku na sbory. Pro centrály jsem dojel do Chotovin u Tábora a poté byly předány ve 

Vlachovo Březí.  

 Zaměřili jsme se na námětové cvičení okrsků. Většinou proběhli s dobrým výsledkem. V letošním 

roce budeme tuto činnost jednotek nadále monitorovat. 

  Úvodem jsem se zmiňoval o úklidu garáže. Na úklidu se podíleli muži z Volar, Netolic, Tvrzic, 

Vlachova Březí, Lhenic, Václav Zaunmuller a Miroslav Přída, revizor, který si překážky popsal a provedl 

inventuru. 

 V rámci okresu nám zajišťuje (ve většině jednotek) školení motorových pil Ing. Svoboda. Jako jediný 

má oprávnění vystavit doklady jak pro práci v JPO tak i pro civilní sektor. Nevím, kolik z vás, má povědomí, 

že kurs pro JPO musí proběhnout v rozsahu 66 hod.  Když si k tomu připočítáte další povinná školení, práci 

na technice a u JPO III vlastní zásahy, jsme na neskutečných hodinách.     

 Závěrem chci poděkovat aktivním členům rady. Dále příslušníkům HZS UO Prachatice za výbornou 

spolupráci. Jmenovitě řediteli plk. Ing. Milanu Rabovi, mjr. Ing. Robertu Vlčkovi, za kvalitní školení 

jednotek por. Miroslavu Nagymu a  nprp.  Ing. Vojtěchu Královi, kterého budeme letos při přeladění kanálů 

obzvlášť potřebovat.                 

 

      Děkuji za pozornost.     

         

        Jan Fiedler  vedoucí OORR 

 

 

 

 

 


