
Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté, 
 
 
předstupuji před Vás opět po roce, abych Vás seznámil s činností okresní odborné rady 
represe v letošním roce. 
 
V letošním roce zatím proběhlo 5 jednání rady a 1 aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II. 
a III. 
 
Jednání probíhala dle stanoveného ročního plánu. 
 
Další pořádanou akcí je okresní kolo v požárním sportu a soutěž O pohár starostky OSH. 
Letos se obě uskutečnily v sobotu 3. června 2018 na Atletickém stadionu města Plzně ve 
Skvrňanech. 
 
Účast, udělejte si obrázek sami. 
 
PS – muži – 3 družstva :  SDH Žebnice – 1. místo 
              SDH Obora    – 2. místo 
    SDH Manětín – 3. místo 
 
Družstva SDH Žebnice a SDH Obora si zajistila postup na krajské kolo PS v Plzni. SDH Žebnice 
mělo automatický postup jako loňský vítěz krajského kola a SDH Obora postoupili jako další 
zástupce našeho okresu. 
 
PS – ženy – 2 družstva : SDH Úněšov – 1. místo 
            SDH Obora  -   2. místo 
    
Zvítězily ženy z SDH Úněšova a reprezentovaly na na krajském kole. 
 
Krajské kolo v PS proběhlo v sobotu 23. 6. 2018 na stadionu 33. ZŠ Terezie Brzkové v Plzni 
Skvrňanech. 
Mužům z SDH Žebnice se nepodařilo obhájit loňské vítězství. Nepovedený požární útok je 
odsunul na 2. Místo za SDH Horní Kamenice.  
Muži z SDH Obora na krajském kole obsadili 4. místo z 5 zúčastněných. To je také dobrý 
výsledek. 
Ženy z SDH Úněšov to mají na krajském kole těžké. Za soupeře mají několika násobné 
mistryně ČR – družstvo SDH Chválenice. Po napínavém boji obsadily naše ženy krásné druhé 
místo. 
 
 
 
 
 
 



Další soutěž je O pohár starostky OSH : 
 
Muži – 4 družstva – pořadí – 1. SDH Horní Bělá 
    2. SDH Úněšov 
    3. Okrsek Ledce 
    4. Město Touškov 
 
Ženy – 3 družstva – pořadí -   1. Okrsek Ledce 
    2. SDH Zruč 
    3. SDH Horní Bělá 
 
Zde by chtěl poděkovat všem družstvům, která nás na vyšších kolech reprezentovala a 
popřát jim mnoho dalších úspěchů v roce 2019.  
 
Nesmím zapomenout poděkovat všem rozhodčím, kteří na těchto soutěžích rozhodují. Není 
Vás moc, jsme rádi, že Vás stále baví a chcete rozhodovat. 
Dále pak všem, kteří pomáhají s pořádáním soutěží – DĚKUJI, bez Vás by to nešlo.  
 
Poslední akce – Čestná standarta OSH PS 
 
Vyhodnocení ročníku 2017 proběhlo v lednu 2018, výsledky všichni určitě znáte. Připomenu 
Vám alespoň medailové umístění:   

Okrsek Počet bodů Umístění 

Ledce 54600 1 

Dolany 29100 2 

Nýřansko 24400 3 

Manětín - Bezvěrov 23500 4 

Kožlany - Chříč 22800 5 

Úněšov 22100 6 

Plasy 21800 7 

Dobříč 20100 8 

Vochov - Město Touškov 16700 9 

Dolní Bělá 15400 10 

Všeruby 11800 11 

Kralovice 7900 12 

Hromnice nedodáno nehodnoceno 

Žihle - Bílov nedodáno nehodnoceno 

 
Ročník 2018 se bude hodnotit podle nových pravidel schválených v lednu 2018 VV našeho 
OSH. Hodnocení je rozděleno do několika oblastí – oblast represe, mládeže, prevence a 
ochrany obyvatelstva a vnitroorganizační. 
Každá oblast bude samostatně vyhodnocena a součtem umístění v jednotlivých oblastech 
bude určen celkový vítěz. 
 
 
 



 
Blížíme se k závěru mé zprávy, proto rád poděkoval : 
 

- HZS Pk – za dlouholetou výbornou spolupráci 
- plk. Ing. Pavel Musil – za pomoc, ochotu a vstřícnost – při našich žádostech 
- Krajský úřad Pk – finanční podpora akcí 
- Družstvům Žebnice, Úněšova a Obory – za reprezentaci našeho OSH 
- Rozhodčí a všichni, co dělají něco pro druhé, jedná se o stále stejné lidi a zde patří 

velký dík, že je to ,,zatím“ pořád baví. 
 
Mám na Vás jednu prosbu. Hledáme místo pro pořádání okresní soutěže v požárním sportu. 
V červnových termínech jsou všechny stadiony v Plzni obsazeny. Případní zájemci pište, 
volejte, buď mně nebo na kancelář OSH PS. 
 
Jsme na konci mé zprávy. Pokud budete mít k fungování OORR nebo k mé zprávě nějaký 
dotaz, rád všechny zodpovím v diskuzi. 
 
Blíží se konec roku, s ním Vánoce a Nový rok. 
Všichni si tyto chvíle užijte se svými nejbližšími, hlavně ve zdraví, klidu a celkové pohodě. 
 
 
 
 

Kamil Hanus 
Vedoucí OORR 


