Zpráva o činnosti ORV OSH Plzeň-sever za rok 2010

Váţené hasičky,váţení hasiči, členové výkonného výboru a odborných rad
Okresního sdruţení hasičů Plzeň-sever, milí hosté,
dovolte mi, abych Vás z pověření Okresní odborné rady velitelů OSH Plzeňsever, seznámil s činností v letošním roce.
OORV se scházela pravidelně dle schváleného ročního plánu. Oblasti činnosti
a úkoly, stanovené tímto plánem, byly řádně plněny.
Během roku jsme uspořádali dva aktivy pro okrskové velitele a velitele JPO
II. a III., zde byly řešeny aktuální problémy a poţadavky. Na jarním
březnovém aktivu proběhla volba nové rady, která začala pracovat ve sloţení
Kamil Hanus, Josef Fila, Luboš Urbánek, Jan Suchý a Pavel Šogor. Dále se
rada rozšířila o dva členy s hlasem poradním jsou to Josef Sak ml. a David
Trsek.
Činnost ORV můţeme rozdělit do několika oblastí.
Jednou z oblastí je pomoc při zabezpečení cyklické odborné přípravy pro
JPO II. a III. a JPO V. Tyto akce jiţ několik let úspěšně probíhají
v Kaznějově. V areálu bývalé Lachemy je ideální prostor pro nácvik různých
druhů zásahů. Větší zaměření na praktickou část cyklické odborné přípravy je
určitě záţivnější neţ poslech teorie na učebně. O tom svědčí stoupající počty
zúčastněných velitelů a strojníků. Nesmím zapomenout poděkovat SDH
Kaznějov, který výborně zabezpečuje týlové zázemí těchto akcí.
Tyto akce byly z převáţné části zajišťovány veliteli poţárních stanic Nýřany npor.Kučerou a Plasy - npor.Livinkou.
Dovolte mi, abych jim touto cestou poděkoval za připravenou kvalitní a
odbornou náplň.
Další oblastí je poţární sport.
Okresní soutěţ v poţární sportu byla upořádána 20.června 2010 na sportovním
areálu 33. ZŠ Plzeň Skvrňany. Soutěţ byla pořádána OSH PS. Je škoda, ţe ani
ideální podmínky pro poţární sport nepřilákaly více soutěţních druţstev.
Zúčastněných 6 druţstev muţů a 5 druţstev ţen zápolilo na krásném stadionu
o vítězství a postup do krajského kola. V muţské kategorii zvítězilo druţstvo
SDH Vrtbo - Hubenov, před SDH Obora a SDH Úněšov. V ţenské kategorii
zvítězilo druţstvo SDH Horní Bělá, na druhém místě se umístily ţeny z SDH
Pláně a třetí místo obsadilo druţstvo ţen SDH Všeruby.

Krajské kolo se uskutečnilo v sobotu 21.8.2010 na stejném stadionu.
Muţi z Vrtba-Hubenova obsadili v celkovém pořadí 3.místo. Ţeny z Horní
Bělé se umístily na bramborovém čtvrtém místě.
Poděkování za výbornou reprezentaci našeho OSH patří nejen členům obou
soutěţních druţstev, ale všem těm, kteří se starají o jejich perfektní zázemí.
Pojďme se vrátit k naší okresní soutěţi. Všem okrskovým velitelům a členům
výkonného výboru byl zaslán e-mail s ţádostí o pomoc při zabezpečení této
soutěţe. A jaký byl výsledek? Stále stejné tváře, které vídáte na okresní
soutěţi několik let, doplnilo pár jedinců nebojících se přiloţit ruku k dílu a
pomoci našemu OSH v pořádání této soutěţe. Ti byli doplněny sbory
dobrovolných hasičů z Tlučné, H. Huti, Bdeněvse a Krs zajišťujících dopravu
vody pro poţární útoky. Při přípravě drah nám s překáţkami pomohli hasiči
z SDH Město Touškov. Výborné občerstvení zabezpečili hasiči z SDH Dolní
Hradiště. Soutěţní druţstvo z SDH Obora bylo vţdy nápomocno technické
četě při úpravě tratí a nesmím zapomenout na HZS Plzeňského kraje, který
nám zapůjčil a dopravil překáţky na tuto soutěţ.
Všem zúčastněným děkuji, ţe pro hladký průběh soutěţe udělali, co bylo
jejich silách a jen malou odměnou jim mohou být kladné reakce od závodníků.
Závěrem hodnocení soutěţí v poţárním sportu nesmím zapomenout na
rozhodčí. Jsou to lidé, bez kterých ţádná soutěţ neproběhne.
Děkuji Vám a doufám, ţe i v dalších letech se budeme společně na soutěţích
potkávat.
Poslední oblastí, o které bych se rád zmínit, je získání odznaků odborností a
soutěţ O čestnou standartu OSH Plzeň – sever. Zkoušky pro zájemce o získání
odznaků odborností probíhaly na COP JPO V. v Kaznějově. Můţe nás těšit
počet zájemců, který se kaţdým rokem zvyšuje.
V letošním roce došlo k doplnění pravidel soutěţe O čestnou standartu OSH
Plzeň-sever o činnost s naší mládeţí. Touto změnou chceme docílit celkového
pohledu na činnost v jednotlivých okrscích. Termín pro zaslání veškerých
podkladů pro vyhodnocení je do konce listopadu. Poté bude provedeno
vyhodnocení a výsledky budou vyvěšeny na stránkách našeho OSH.
Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem svým i celé OORV popřál mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2011.

Kamil Hanus
ORV OSH Plzeň- sever

