
Vážené hasičky, vážení hasiči, milý hosté, 

úvodem mého hodnocení činnosti OORV mi dovolte, abych se Vám všem 

omluvil, že Vás s ním nemohu seznámit osobně.  Jsem v zaměstnání. Proto 

jsem pověřil pana Luboše Urbánka, který Vás s touto zprávou seznámí. 

OORV pracuje ve složení Kamil Hanus, Luboš Urbánek, Jan Suchý, Pavel 

Šogor a Josef Fíla. Pravidelně se našich jednání zúčastňuje náměstek 

starosty OSH pan Robert Kučera a členi s poradním hlasem panové Josef 

Sak a David Trsek. .  

V letošním roce se Rada velitelů sešla k 8 jednáním. Jednání byli přítomni  

či řádně omluveni všichni členové. Jednotlivá jednání se řídila schváleným 

plánem práce. 

Proběhly dva aktivy okrskových velitelů a velitelů JPO II.a III., jarní 

v Ledcích a podzimní ve Městě Touškově. 

Teď již přejděme na samotnou činnost, kterou jsem rozdělil do tří bodů. 

- Odborná příprava 

- Požární sport 

- Čestná standarta 

Odborná příprava : 

Jedná se o Cyklickou odbornou přípravu jednotek PO II. a III., dále o 

základní odbornou přípravu a cyklickou odbornou přípravu jednotek PO V. 

Tato příprava je organizována HZS Plzeňského kraje a probíhá v areálu 

Lachemy Kaznějov v březnovém a dubnovém termínu. Jak všichni určitě 

dobře víte, je převážně zaměřena na praktickou část výcviku. O kvalitní 

náplň přípravy se starají velitelé stanic Plasy a Nýřany Štefan Livinka a 

Robert Kučera. Nesmím zapomenout na výborné zázemí, které nám 

poskytuje SDH Kaznějov.  Tímto všem děkuji. 

Požární sport : 

V letošním roce se okresním soutěž uskutečnila na tradičním místě, areál 

33. ZŠ Terezie Brzkové Plzeň Skvrňany, v neděli 10. června 2012. 

Z původně přihlášených 4 družstev žen a 7 družstev mužů se soutěže 

zúčastnili 3 družstva žen a 6 družstev mužů. V kategorii žen zvítězilo 

družstvo SDH Horní Bělá a v mužích vyhrálo SDH Vrtbo Hubenov. Obě 



družstva náš okres výborně reprezentovala  v krajském kole, kde shodně 

obsadila 2. místa.  

Nízkou účast družstev na okresní soutěži řešíme každý rok. Důvod je jasný, 

disciplína běh na 100 m s překážkami. Pro příští rok připravujeme 

vyhlášení nepostupové okresní soutěže, kde tato disciplína nebude. Snad 

se počet účastníků zvýší. O možné změně jsme již informovali okrskové 

velitele, které jsme zároveň požádali o projednání ve svých okrscích a o 

schválení budeme jednat na jarním aktivu velitelů. 

Nesmím zde zapomenout poděkovat všem, kteří se na pořádání soutěží 

podílejí. Všem rozhodčím, hlavně našim rozhodčím seniorům, kteří 

nevynechají žádnou soutěž, Okrsku Město Touškov  Vochov za 

zabezpečení technické čety na okresní soutěži, Okrsku Manětín Bezvěrov 

za zabezpečení technické čety na krajské soutěži, SDH Dolní Hradiště za 

zajištění občerstvení a dále všem, kteří soutěž připravili. Nesmí 

zapomenout poděkovat HZS Plzeňského kraje za zapůjčení překážek a 

další technickou pomoc, a hlavně řediteli územního odboru Plzeň panu plk. 

Ing. Pavlovi Musilovi, který nám vždy vyjde maximálně vstříc.  

Čestná standarta OSH SH ČMS Plzeň sever : 

Soutěž okrsků, to všichni jistě víte. Loňský ročník vyhrál Okrsek Ledce a 

obhajoba vítězství nebude jednoduchá. Většina okrsků se do soutěže 

pustila s velkým nadšením a zmapování celoročního dění mají na starost 

Vaši okrskoví velitelé. Termín doručení podkladů pro vyhodnocení je 

31.12.2012.  

Na lednovém zasedání ORV proběhne vyhodnocení a výsledky budou 

vyvěšeny na stránkách OSH. 

    

 

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál klidné vánoční svátky a v novém 

roce 2013 pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v hasičském i osobním 

životě. 

 

        Kamil Hanus 

        Vedoucí OORV  


