
Okresní sdružení hasičů ČMS, Felberova 669/2, Svitavy 

 

Zápis z jednání Okresní odborné rady represe  

ze dne 13.7.2020 

 

 
Přítomni:       viz presenční listina 

 

Program jednání: 1. Volba zástupce vedoucího Odborné rady represe 

   2. Informace vedoucího Odborné rady o činnosti 

   3.  Příprava na MČR v disciplínách TFA 10.10.2020 Svitavy 

    

Jednání Okresní odborné rady represe zahájil vedoucí rady pan Kozlovský, který seznámil 

přítomné s programem jednání.  
 

1.  Vedoucí Rady navrhl, aby místo zástupce vedoucího OORR ve Svitavách zastával bratr 

Ing.Bc. Miroslav Vacek. V následujícím hlasování byl bratr Vacek zvolen zástupcem 

vedoucího OORR ve Svitavách. 
 

2.  V další části jednání informoval vedoucí odborné rady pan Kozlovský o činnosti za 

uplynulé období v souvislosti s mimořádnými opatřeními spojených s onemocněním 

COVID 19. Cyklická odborná příprava velitelů a strojníků jednotek byla v letošním roce 

plánována na jarní měsíce, ale byla zrušena  a pravděpodobně proběhne v podzimních 

měsících roku. Podobně byly odsunuty i další kurzy, například kurz NDT. Naopak 

proběhla školení rozhodčích pro PS a to v Makově a v Městečku Trnávka. Nejbližší školení 

proběhne v Jedlové a zatím jsou v tomto kurzu volná místa. Dále probíhaly v okrese kurzy 

Hasič III a Hasič II. 

Starosta okresního sdružení pan Soural informoval přítomné o zasedání ÚORR, které bylo 

ve Svitavách a bylo zaměřeno na MČR v TFA 10.10.2020. Rada zhodnotila stav příprav a 

konstatovala, že ze strany OSH Svitavy a KSH Pardubice je přípravám na MČR věnována 

maximální pozornost. Rada dopracovala a schválila propozice MČR v TFA a v současné 

době jsou propozice rozeslány na krajská sdružení. 

Ústřední rada ocenila způsob a organizaci pomoci dobrovolných hasičů v době 

mimořádných opatření spojených s COVID 19. 

Následovala krátká informace o připravované novele zákona o požární ochraně. 
 

3.  Bratr Vacek informoval o přípravách na MČR v TFA a požádal přítomné aby mu zasílali 

počty a jména lidí, kteří se chtějí a mohou podílet na práci technické čety při MČR. Celkem 

bude potřeba zapojit cca 35 lidí v technické četě. 

 

 Příští jednání OORR bude dle plánu práce dne 7.9.2020 v kanceláři OSH Svitavy. 

 

Ve Svitavách dne  13.7.2020       zapsal: 

          Ing.Bc. Miroslav Vacek 


