OORR při OSH Prachatice složená z velitelů JPOO II a JPOO III
Setkání zastupitelů 23.11.2019
Vážené hasičky, hasiči, milý hosté.
Okresní odborná rada represe se scházela, tak jako v minulých letech, ohledně požárního
sportu, výcviku a případných problémů jednotek.
Úvodem o požárním sportu. Jako v minulých letech byla účast v prvních, okrskových
kolech hojná. Soutěže proběhli ve všech okrscích s velikou účastí. Daleko horší to bylo ve
druhém okresním kole, kterého se zúčastnila tři družstva žen. Vyhrálo družstvo z SDH
Chroboly. Druhé z Nebahov a třetí družstvo ze Dvorů. Ještě slabší účast byla u mužů. První
bylo družstvo ze Svaté Maří a druhé z Protivce. Ve dvojkách byla účast o poznání lepší.
Soutěž proběhla opět ve Vitějovicích (kterým za pořádání upřímně děkuji). Pět družstev žen
– 1. Staré Prachatice, 2. Dolní Kožlí a 3. Žitná. U mužů soutěžilo 8 družstev. Vyhrálo
družstvo ze Žernovic, druhé ze Šipouna a třetí skončil Budilov.
Do Prachatické hasičské ligy se zapojilo 19 družstev mužů a 17 družstev žen. Stabilně
jezdilo okolo 12 družstev mužů a 10 družstev žen. Úroveň je stále na vysoké úrovni. U mužů
vyhráli muži z Osek, druzí ze Šipouna a třetí z Podeřiště. U žen bylo první družstvo z
Nebahov druhé Staré Prachatice a třetí Oseky. Všem, co se zabývají požárním sportem patří
veliký dík. Soutěžícím, pořadatelům jednotlivých soutěží, rozhodčím v čele s Mírou
Molitorem, Libuškou Tremmelovou za přípravu Ozetek a Petře Miklasové za přípravu,
dodržování pravidel, sčítání a zveřejňování výsledků PHL.
Dále jsme se zaměřili, od loňského roku, na námětová cvičení v rámci okrsků.
Ve většině okrsků námětové cvičení probíhá na velmi dobré úrovni. Jsou ale dva okrsky ze
kterých nemáme zatím žádnou odezvu.
Rady represe, v rámci kraje, jsou složeny ze sporťáků (to jsou rozhodčí, pořadatelé
požárních soutěží) a pro krajského ředitele HZS jsou na úrovni včelařů, zahrádkářů. My
máme radu represe složenou z velitelů JPO II , JPO III a proto jsme partnery k jednání. Jak
jsem zde již několikrát říkal, jsme v rámci kraje bohužel jediní. Ve středu 20.11.2019
proběhla na Krajském úřadě třetí schůzka s veliteli JPO II a JPO III . V neděli 17.11.19 jsme
připravili v Netolicích témata k řešení. Jedno z témat bylo pozvání výcvikového kontejneru
FIRE DRAGON od firmy DRAGER pro nositele DT JPO II , JPO III a hlavně způsob
spolufinancování. Na místě bylo krajským ředitelem toto téma arogantně zamítnuto. Máme
ale informace, že se situace pomalu vyvíjí a do budoucna se snad podaří tento výcvik
realizovat. Do situace, jako se dostali Lenorští hasiči, se bohužel můžete dostat téměř
všichni.
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