
Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté, 

 

dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností OORR v průběhu roku 

2019. 

 

OORV se v letošním roce sešla k 5 jednáním.  

V únoru se uskutečnil aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II. a III. 

V červnu z rady odstoupil zástupce kynologů Pavel Sudzina.  

 

V sobotu 15. června 2019se v areálu Atletického stadionu města Plzně 

uskutečnily obě okresní soutěže. Postupové soutěže v požárním sportu se 

zúčastnila 3 družstva mužů (SDH Manětín, Obora a Žebnice) a jedno družstvo 

žen z SDH Úněšov. V kategorii mužů zvítězilo družstvo SDH Žebnice a 

v kategorii žen družstvo SDH Úněšov. Obě družstva nás výborně 

reprezentovala na krajské soutěži. Muži z SDH Žebnice obsadili 2. místo a ženy 

z SDH Úněšov svým vítězstvím ukončily několikaletou krajskou nadvládu SDH 

Chválenice a vybojovaly si postup na MČR. MČR se uskutečnilo v Ústí nad 

Labem, ženy zde obsadily krásné 6. místo.  

MČR jsme měli i dalšího zástupce. Byl jím Dominik Soukup z SDH Žebnice. 

Ten se stal v disciplíně Běh jednotlivců na 100 m překážek mistrem ČR (čas 

16,24 s) a v disciplíně Výstup na věž obsadil 2. místo.  

Chtěl bych všem touto cestou poděkovat za výbornou reprezentaci našeho OSH 

a popřát jim do příštího soutěžního roku alespoň stejné sportovní výsledky. 

Další soutěží byla O pohár starostky OSH. Zúčastnila se jí 3 družstva mužů 

(SDH Horní Běla, Chrást, Úněšov) a 3 družstva žen ( SDH Všeruby, Zahradka, 

Zruč). Vítězi se stala družstva Úněšova a Zruče. 

 

Poděkování patří všem rozhodčím, členům technické čety, HZS Plzeňského 

kraje, nerad bych na někoho zapomněl, prostě všem, kteří přiložili ruku k dílu a 

pomohli k hladkému průběhu okresní soutěže v požárním sportu. 

 

Čestná standarta OSH SHČMS Plzeň-sever, soutěž okrsků, kterou se snažíme 

zlepšit činnost našich okrsků a potažmo všech SDH na našem okrese. Nejde jen 

o represi, ale jsou hodnoceny veškeré aktivity, které v okrscích SDH vyvíjejí.  

Výsledky standarty za rok 2018 všichni jistě znáte, tak pouze pro připomenutí. 

Zvítězil Okrsek Dolany, který ukončil několikaletou vládu Okrsku Ledce. Ten 

obsadil 2. místo a na 3. místě se umístil Okrsek Nýřansko. 

  



Nesmíme jen chválit a ukazovat to, co se podařilo. OORR pracuje dle svého 

plánu, ale na stránkách OSH nevidíte všechny zápisy z jednání. Tohoto 

problému jsme si vědomi a bude v nejkratším možném termínu odstraněn. Za 

tento nedostatek se Vám všem omlouvám. 

 

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem, v této už skoro vánoční době, popřál do 

nového roku 2020 hodně štěstí a úspěchů v hasičském i osobním životě. 

 

 

 

 

Kamil Hanus 

Vedoucí OORR 


