Shromáždění představitelů 13.11. 2021

Zpráva OORR při OSH Prachatice složená z velitelů JPO II a JPO III

Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté,
minulý rok v létě po shromáždění delegátů se v září konala první schůze výkonného výboru na
kterém byly představeni a zvoleni nový vedoucí odborných rad. Za okresní odbornou radu
represe byl zvolen pan Martin Kočovský z SDH Valachovo Březí. Jelikož se na podzim zhoršila
situace s covidovou pandemií, tak se rada represe nescházela. Na podzim dne 20.11. pan
Kočovský odstoupil z funkce vedoucího OORR, a to z osobních důvodů. Na konci listopadu jsem
byl osloven, jestli mám zájem o tuto funkci. Dne 30.1. jsem byl zvolen na schůzi výkonného
výboru a ustanoven do funkce vedoucího OORR.
Rád bych vás seznámil s novou radou represe a sekcí rozhodčích pro volební období 2020 - 2025.
Rada je složena výhradně z velitelů JPO II a JPO III.
Vedoucí odborné rady - Soukup Jiří SDH Netolice
členové - Marek Jan SDH Netolice
Fencl František SDH Lhenice
Vlas Michal SDH Volary
Kočovský Martin SDH Vlachovo Březí
Tomášek Josef SDH Čkyně
Molitor Miroslav SDH Vacov
Závora Vladimír SDH Zdíkov
Myslík Radoslav SDH Hrabice
Vyskočil Zdeněk ml. SDH Svatá Maří
Vedoucí sekce rozhodčí - Říha Marcel SDH Šipoun
členové - Molitor Miroslav SDH Vacov
Babka Vlastimil SDH Čkyně
Pauch Jaroslav SDH Bohumilice

V uplynulém roce kvůli pandemické situaci se jarní postupové soutěže okrsků nekonaly a
následná okresní soutěž se také nekonala, ta byla také zrušena. Prachatická hasičská liga se
rozběhla, ale po prvním kole, které se konalo v Nebahovech se též kvůli pandemické situaci
ukončila a celý jubilejní 20. ročník byl zrušen.
Na závěr bych rád poděkoval členům odborné rady represe a sekci rozhodčích. Dále děkuji
příslušníkům HZS ÚO Prachaticích za spolupráci, jmenovitě řediteli plk. Ing. Milanu Rabovi, mjr.
Ing. Robertu Vlčkovi, por. Miroslavu Nagyovi DiS. za kvalitní školení a dále nprap. Ing. Vojtěchu
Královi, a panu nprap. Martinu Kacetlovi. Určitě nemohu zapomenout na dlouholetého
vedoucího této odborné rady, který mi na začátku velmi pomohl a stále mi pomáhá, pan Jan
Fiedler z SDH Vlachovo Březí.

Děkuji za pozornost
vedoucí OORR za OSH Prachatice Jiří Soukup

