
Zpráva o činnosti OORV OSH Plzeň-sever za rok 2015 
 

 

 

 

Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté, 

 

dovolte mi, abych Vás z pověření Okresní odborné rady velitelů OSH Plzeň-sever, 

seznámil s činností v letošním  roce.  

 

OORV pracovala ve složení -  Kamil Hanus – Okrsek Manětín - Bezvěrov, Antonín 

Macek – Okrsek Dolní Bělá, Vlastimil Pechát – Okrsek Všeruby – Líšťany, Miloš Fencl 

– Okrsek Úněšov, Petr Česánek – Okrsek Nýřansko, Jan Suchý – Okrsek Ledce, David 

Trsek – Okrsek Vochov – Město Touškov,  Michal Šot – Okrsek Kožlany – Chříč, Martin 

Lesch – Okrsek Plasy, Bc. Luboš Urbánek – Okrsek Dobříč a Jan Čermák – zástupce JPO 

II a III. Jak jste si jistě všimli, rada se pro další období rozšířila na 11 členů. Věříme, že 

zvýšení počtu členů pomůže ke zlepšení práce celé rady.  

 

OORV scházela pravidelně dle schváleného ročního plánu. Oblasti činnosti a úkoly, 

stanovené tímto plánem, byly řádně plněny. 

   

Během roku proběhly dva aktivy pro okrskové velitele a velitele JPO II. a III. Jarní aktiv 

byl volební a uskutečnil se na hasičské stanici v Plasích.  

Podzimní aktiv byl uspořádán v Caolin centru Nevřeň. Zde byly řešeny aktuální 

problémy a požadavky. 

  

Jedním z řešených témat byla odborná příprava velitelů a strojníků našich JPO. Po dlouhé 

diskuzi jsme dospěli k závěru, že vstoupíme do jednání s HZS Pk s žádostí o návrat 

k osvědčené formě odborné přípravy to je na spádových hasičských stanicích Nýřany a 

Plasy. O správnosti této formy přípravy nás přesvědčila praxe. Velký požár u Horního 

Hradiště byl důkazem, že naši velitelé umějí načerpané praktické zkušenosti použít při 

zásahu. 

 

Dalším tématem byl požární sport.  

V neděli 31. května 2015 byla uspořádána na Atletickém stadionu města Plzně v Plzni 

Skvrňanech okresní soutěž v požárním sportu.  

Mrzet nás může opět nízká účast přihlášených do postupové soutěže.  Účast 3 družstev 

mužů a 2 družstev je skutečně hodně nízká. Na souběžně pořádanou soutěž O pohár 

starostky OSH se přihlásilo družstev 8 (4 muži a 4 ženy). Zde se počet mírně navýšil proti 

loňskému ročníku. Snad se blýská na lepší časy a družstva budou přibývat do obou 

soutěží. 

 Ale vraťme se k samotným soutěžím. Vítězi s právem reprezentace našeho okresu 

v krajském kole se stali muži z SDH Žebnice a ženy z SDH Horní Bělá. V poháru 

starostky OSH zvítězili muži z Úněšova a ženy ze Všerub. Krajské kolo PS se 

uskutečnilo 6. června 2015 na atletickém stadionu v Domažlicích. Zde muži z Žebnice 

obsadili v celkovém pořadí 3.místo, kdy o umístění na stupních vítězů rozhodoval při 

shodné počtu bodů požární útok. Věřím, že dosažený výsledek bude pro tento mladý tým 



povzbuzením do další kvalitní práce. Ženy z Horní Bělé se z důvodu onemocnění 

několika členek družstva soutěže nezúčastnily.  

 

Závěrem hodnocení soutěží v požárním sportu bych chtěl poděkovat všem rozhodčím. 

Jsou to lidé, bez kterých žádná soutěž neproběhne. V letošním roce se počet zúčastněných 

rozhodčích na soutěžích pořádaných naším OSH navýšil a já doufám, že tomu tak bude i 

nadále.  

Ještě jednou Vám všem děkuji. 

 

Poslední věcí, o které bych se rád zmínit, je Čestná standarta OSH Plzeň-sever  

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.  

V loňském roce opět zvítězil Okrsek Ledce (již po 4) s velkým náskokem před druhým 

místem, které obsadil Okrsek Plasy a třetí místo Okrsek Dobříč. Tři okrsky nedodali 

podklady pro vyhodnocení.  

Termín k předání podkladů za rok 2015 je do 10.1.2016. Co bude doručeno po tomto 

termínu, se hodnotit nebude.  

 

Naše činnost se neodejde bez pomoci. Dovolte mi, abych poděkoval HZS Plzeňského 

kraje, za pomoc při pořádání okresních soutěží, všem rozhodčím – jak říkám každoročně, 

bez Vás by soutěž nebyla, vydržte. SDH Všeruby za zajištění občerstvení na okresní 

soutěži, nerad bych na někoho zapomněl.  

Poděkování patří všem, kteří rádi přiloží ruku k dílu a pomůžou uspořádat jakoukoli akci 

pro ostatní.  

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 2016.  

 

 

Kamil Hanus 

ORV OSH Plzeň- sever 


