
Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté, 
 
Scházíme se opět po roce, abychom zhodnotili práci naší odborné rady velitelů. 
Odborná rada velitelů pracuje ve složení Kamil Hanus, Josef Fila, Jan Suchý, 
Pavel Šogor a Luboš Urbánek. Pravidelně se jednání rady zúčastňují Josef Sak a 
David Trsek. 
 
Jednotlivá jednání probíhají v souladu se schváleným plánem činnosti, jehož 
úkoly jsou plněny ve stanovených termínech. 
 
Tímto by mohla zpráva skončit, protože zbytek hodnocení se zde každoročně 
opakuje a zlepšení ze strany sborů našeho okresu nepřichází.  
 
Začneme novou věcí : 
 
V letošním roce byl zrušen jarní aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II a III. 
Byl nahrazen velitelským dnem všech velitelů JPO, který uspořádal HZS na 
stanici Košutka.  
Zde byli všichni přítomní velitelé seznámeni s novým nařízením GŘ HZS 
K ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ VELITELŮ a STROJNÍKŮ a také s tím, jak bude odborná 
příprava probíhat. Bylo vypsáno několik termínů, kam se mohli velitelé sami 
přihlásit. 
JAKÝ BYL VÝSLEDEK? Účast velitelů z našeho okresu 60%, z to vyplývá, že 40% 
JPO nemá velitele (jednotky nebo družstva) bez řádné kvalifikace. To určitě není 
věc, se kterou se můžeme chlubit. 
Mnozí z vás namítnout, že velitel JPO je věcí starosty obce, že nám do toho nic 
není. 
Nesouhlasím.   
Při jmenování velitele JPO starosta přihlíží i k návrhu Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, to je citace zákona o požární ochraně. Dále v našich 
stanovách je, že se sbor podílí na činnost zásahové jednotky a vyhledávání 
členů JPO. 
To není málo. Zamyslete se a pomozte svým starostům obcí s výběrem 
správných velitelů, kteří budou ochotni obětovat svůj volný čas pro vzdělávání a 
tím zdokonalení celkové činnosti jednotek PO. 
Za to vám předem děkuji. 
 
Postoupíme dále. 
V letošní roce zkoušíme zaktivnit podzimní aktiv velitelů. Ve spolupráci s OORP 
a OORCOO pořádáme příští týden společný seminář pro velitele, preventisty a 



referenty CO, kde doufáme, že seznámení s jednotlivými problematikami bude 
pro všechny přínosem. 
  
Požární sport a soutěž : 
 

- Nízká účast družstev – nebojím se tragédie 
Okresní kolo PS – 1.6.2014 
 
Muži : 

1. SDH Žebnice 
2. SDH Obora 
3. SDH Nevřeň 

Ženy : 
1. SDH Horní Bělá 

 
O pohár starostky OSH PS – 1.6.2014 
 
Muži : 

1. SDH Druztová 
2. SDH Všeruby, 

Ženy : 
1. SDH Všeruby 
2. SDH Senec 
3. SDH Horní Hradiště 

 
Krajská soutěž PS – 7.6.2014 
 
SDH Žebnice – 3.místo 
SDH Horní Bělá – 2.místo 
 
 
Účastníci MČR v Českých Budějovicích 
 
Věra Šuchmanová – soutěž jednotlivců – 100 m překážek 23.místo 
Michal Bulín a Dominik a soutěž Soukup – SDH Dehtín – 1.místo 
 
Děkuji za výbornou reprezentaci našeho OSH. 
 

 



 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.  

Výsledky roku 2013 : 

 Ledce  42700  

 Nýřansko  38300  

Plasy   31800  

Termín k předání podkladů na OSH do 31.12.2014. 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 – 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 2015.  

 

Kamil Hanus 
Vedoucí OORV 


