
Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté, 
 
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností OORV v letošním roce 2013. 
 
Rada pracuje ve složení: Kamil Hanus, Josef Fila, Jan Suchý, Pavel Šogor a Luboš Urbánek. 
Pravidelně se jednání rady zúčastňují Josef Sak, David Trsek a Robert Kučera. 
 
Jednotlivá jednání probíhají v souladu se schváleným plánem činnosti, jehož úkoly jsou 
plněny ve stanovených termínech. 
 
Teď přejděme k podrobnějšímu popisu činnosti. Shrnul jsem ji do třech bodů. 
 
Čestná standarta OSH Plzeň-sever 
 
Pro všechny z vás jistě známá věc, alespoň doufám. Pro jistotu připomenutí. Jedná se o 
soutěž, ve které se hodnotí celková činnost okrsku v oblasti represe, prevence, ochrany 
obyvatelstva, nesmím zapomenout na práci s mladými hasiči. Dále pořádání veškerých 
společenských, kulturních, sportovních a dalších akcí, kde je pořadatel sbor nebo okrsek. Vše 
je bodově ohodnoceno a okrsek s nejvyšším počtem bodů se stává vítězem. 
Výsledky roku 2012 byly vyhlášeny v lednu 2013. Po velkém boji, kde o vítězi rozhodovalo 
pouhých 600 bodů, zvítězil Okrsek Ledce s celkovým počtem 31 600 bodů. Druhé místo 
Okrsek Nýřansko 31 000 bodů a na třetím místě Okrsek Plasy 27 200 bodů. Tři okrsky nebyly 
hodnocené, jejich podklady pro vyhodnocení byly dodány po termínu nebo vůbec nebyly 
předloženy. 
Informace k vyhodnocení výsledků a termín k předání podkladů byly předány všem 
okrskovým velitelům na podzimním aktivu. Ještě jednou ho zopakuji – podklady musí být 
doručeny na OSH do 31.12.2013. Co bude doručeno po tomto termínu, se hodnotit nebude. 
 
Odborná příprava 
 
Březen JPO II a III, duben JPO V, to jsou již pravidelné termíny odborné přípravy a dále pak 
Kaznějov – místo, kde příprava probíhá. 
 
Ve zdejší hasičské zbrojnici nacházíme již několik let výborné zázemí pro průběh celé 
odborné přípravy. Stejně tomu bylo i letos. Náplň byla opět zaměřena více na praxi a to všem 
velitelům a strojníkům vyhovuje. Nechtějí sedět v učebně a pouze poslouchat, raději si 
vyzkouší činnosti, se kterými se běžně nesetkávají. 
Kvalitní a zajímavá náplň, se kterou všichni počítají a těší se na ni, je zásluhou těch, kteří ji 
připravují – velitelé stanic Nýřany a Plasy – Robert Kučera a Štefan Livinka. 
O to více nás mrzí, že tato forma přípravy údajně končí a my se vrátíme zpátky do lavic. 
 
Požární sport 
 
Okresní soutěž v požárním sportu proběhla 16. června 2013 ve sportovním areálu 33. ZŠ 
Terezie Brzkové v Plzni Skvrňanech. Jaká byla účast, tradičně nízká. 4 družstva mužů a 3 
družstva žen. Proč? Už nevím, kde hledat odpověď. 



Snažíme se vytvořit nejlepší podmínky pro soutěž – dráha, překážky. Současně s okresní 
soutěží byla vyhlášena soutěž O pohár starostky OSH a účast – jediné družstvo žen ze Všerub. 
Je to o běhu na 100 nebo štafetě, chtějí všichni běhat jenom útoky? Nebo na našem okrese 
nemáme žádná soutěžní družstva? Tomu se mně nechce věřit!!!! 
Proto bych chtěl požádat Vás starosty sborů a okrsků, předejte svým členům, trenérům 
soutěžních družstev, že příští rok se obě soutěže opět uskuteční.  
 
Teď k samotné soutěži v PS – v kategorii mužů zvítězilo družstvo Vrtba Hubenov, kategorii 
žen Horní Bělá. 
Obě družstva nás výborně reprezentovala na krajské soutěži. Ženy z Horní Bělé svedly velký 
boj o první místo s pozdějšími mistryněmi ČR – ženami z SDH Chválenice. Obsadily krásné 
druhé místo, které je pro toto mladé družstvo povzbuzením do další práce. 
Muži z Vrtba Hubenova krajské kolo vyhráli a postoupili na MČR do Mladé Boleslavi. Zde 
obsadili 12.místo. Nebýt dvou neplatných pokusů na štafetě 4x100m, mohli se prát o stupně 
vítězů. Letos smůla, příští rok to vyjde. 
 
Ženám z Horní Bělé a mužům z Vrtbo Hubenova patří velké poděkování za reprezentaci 
našeho OSH a přejeme jim další úspěchy v následujících letech. 
 
Naše činnost se neodejde bez pomoci. Dovolte mi, abych poděkoval HZS Plzeňského kraje, za 
pomoc při pořádání okresních soutěží, Robertovi a Štefanovi za odbornou přípravu – 
pokračujte dál, v čem jste začali a nechte se odradit, všem rozhodčím – bez Vás by soutěž 
nebyla, SDH Kaznějov – náš okresní cateringový sbor, cyklika a okresní soutěž, Okrsek Ledce 
– technická četa na okresní soutěži, nerad bych na někoho zapomněl. 
Poděkování patří všem, kteří nesedí v koutě a jenom kritizují, ale pomůžou uspořádat 
jakoukoli akci pro ostatní. 
 
Vše co mělo být řečeno, řečeno bylo. Vaše dotazy rád zodpovím v diskuzi. 
 
S blížícím se koncem roku mi dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví, štěstí, pohody a 
dobrá nálada ať Vás a Vaše blízké neopouští po celý rok 2014. 
 
 
 

Kamil Hanus 
Vedoucí OORV 

 
  


