
Zpráva OORR za rok 2017 
Hlavním úkolem Rady represe je zabezpečení postupových soutěží a proškolení 
rozhodčích PS. 
Kvalifikovaných rozhodčích PS máme na okrese nedostatek, proto jsme obeslali 
všechny sbory o termínu školení rozhodčích, včetně zajištění kvalitního instruktora – 
Zdeňka Ondráčka. Výsledkem naší snahy byl jeden nový rozhodčí PS. Příští rok také 
obešleme všechny sbory, ale provedeme obnovu pouze pro stávající rozhodčí. 
Obvodní kola postupových soutěží jsou tradičně dle hasebních obvodů, kterých máme 
celkem 5 a opět se nám snížil počet soutěžících a některá družstva dopředu avízovala, 
že do okresního kola nepůjdou. HO Tišnov a  HO Ivančice sice uskutečnily, ale pouze 
se dvěma družstvy 
 
Okresní kolo jsme pořádali 21.5. v Přísnoticích. Chtěl bych poděkovat Přísnotickým za 
pomoc a uspořádání soutěže, také okrsku č.3, který dodává nadpoloviční většinu 
závodníků a samozřejmě všem zůčastněným kolektivům. 
Pořadí muži: 1.Kuřim , 2. Moutnice , 3. Újezd , 4. Žatčany, 5. Říčany a 6. Vin.Šumice 
Pořadí ženy: 1. Moutnice , 2. Přísnotice , 3. Kobylnice , 4. Hrušovany , 5. Hostěnice 
Krajské kolo PS se uskutečnilo 5.8. v areálu ČVUT společně s profesionálními hasiči a 
náš okres reprezentovali muži Kuřim a ženy Moutnice, kdy muži Kuřimi obsadili 
7.místo a ženy Moutnice 6.místo. 
 
Jak na postupových soutěžích, podobně malá účast bývá na ostatních hasičských 
soutěžích s vyjímkou Okresních lig PS.  
V Břeclavské lize PS obsadili muži Moutnice 6.místo a ženy Moutnice 2.místo. 
Ve Žďárské lize se účastní družstvo mužů Kuřimi (13.místo – 8 účastí). 
Ve VC okresu Vyškov zvítězila Mokrá a Tvarožná skončila na 6.místě – závěrečné 
vyhodnocení proběhne v sobotu 11.11. Všem družstvům blahopřejeme. 
Ostatní družstva se zůčastnila jen několika soutěží včetně  Blanenské ligy PS. 
 
Na druhou stranu přibývá soutěží TFA: Šumická TreFa, TFA Mokrá, TFA Velatice, 
TFA Oslavany, TFA Kuřim, TFA Ketkovice a Říčanská plíce. Soutěž TFA ve Velaticích 
je součástí Moravské ligy TFA v jehož rámci probíhá osvěta a propagace dárcovství 
kostní dřeně a sbírka hraček, pyžam a knížek pro děti z dětské onkologie FN Brno. 
Krajské kolo se neuskutečnilo, uskuteční se v roce 2018. 
 
O odbornost Hasič není zájem, odbornosti Velitel a Strojník se vydává na základě 
osvědčení v jednotce JSDH obce. 
Školení JSDH obcí je plně v kompetenci HZS JmK a provádí se ve školícícm centru v 
Tišnově, ostatní spolupráce s HZS je téměř nulová. Úroveň školení členů JSDH obcí je 
velmi rozdílná a záleží na prováděné odborné přípravě, u mnoha jednotek chybí 
tradičně praktický výcvik, školení bývají prováděna pouze na učebnách. Na posledním 
zasedání ORR byl přítomen nový ředitel ÚO Brno-venkov Ing.plk.Petr Svoboda a 
přislíbil lepší spolupráci HZS s JSDH, včetně částečného navrácení školení po 
stanicích. Poděkování patří všem aktivním členům JSDH obcí za jejich obětavost, 
včetně odstraňování následků orkánu z neděli 29.10.2017. 
 
Děkuji za pozornost                                        za OORR         Jiří Bajer 


