
Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté, 
 
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností OORR v letošním roce. 
 
Zprávu jsem rozdělil do několika bodů. 
 

1. Co se nám podařilo a daří : 
- Fungujeme 
- Proběhly obě okresní soutěže – požární sport a O pohár starostky OSH 
- Probíhá soutěž okrsků O standartu OSH PS 
- Proběhlo školení rozhodčí PS – 10. září 2016 – Vochov 
- Již známe termín okresní soutěže v PS a O pohár starostky OSH PS – 

sobota 3. června 2017 – Atletický stadion Plzeň Skvrňany 
 

2. Slabé stránky – co zlepšit : 
- Činnost OORR – v letošním roce proběhlo pouze 5 jednání, poslední 

v červnu 2016. Zde se všem členům rady i Vám všem omlouvám. Moje 
pracovní vytížení se během září rapidně změnilo a nenašel jsem 
prostor pro svolání rady. Stejný stav trvá dodnes. Jde to za mnou a 
pokusím se, aby jednání v nejbližší době proběhlo. 

- Podzimní aktiv velitelů – stejná situace. Bude jedním bodem na 
jednání rady. 

- Činnost jednotlivých členů rady – v radě je nás 11, ale není to poznat. 
Řádně pracuje 6 členů. Zde musíme do činnosti zapojit všechny členy. 

- Nízká účast na okresních soutěžích – stále stejná písnička. V letošním 
roce jde chyba i za námi. Avizovaný termín byl změněn, nebyl pevně 
dohodnut stadion a probíhala na něm jiná akce. Přehozením termínu 
vznikla kolize se ZČL. Pro příští rok již je termín pevně zamluven na 
sobotu 3. června 2017, tak snad to vyjde!!! 

 
3. Příležitosti – ke zlepšení : 

- Obnovit pravidelnou činnost rady 
- Pokusit se zapojit všechny členy rady 
- Oživit vytvořenou skupinu pro výcvik strojníků JPO s technikou, ve 

spolupráci s HZS Pk a Robertem Kučerou 
- Více družstev a rozhodčích na okresních soutěžích 

 
4. Hrozby : 

- Vidím pouze jedinou hrozbu – nechuť členů jednotlivých SDH 
 



Nesmím zapomenou poděkovat : 
- HZS Pk – zvláště plk. Pavel Musil – výborná spolupráce ve všech 

směrech 
- Luděk Ekstein – uspořádání školení rozhodčích PS 
- Všem družstvům, která se zúčastnila okresních soutěží 
- Mužům z SDH Žebnice – za výbornou reprezentaci našeho OSH na 

krajské soutěži a MČR 
- Ženám z SDH Chrást – za reprezentaci OSH na krajské soutěži 
- Všem rozhodčím na okresních soutěžích – není Vás mnoho, věřím, že 

vydržíte 
- Všem, kteří se nebojí pomoci při pořádání akcí 

 
Dostali jsme se na závěr mé zprávy. Pokud na mě budete mít nějaký dotaz, rád 
ho zodpovím v diskuzi. 
 
Zbývá nám pouze závěr. 
 
Blíží se konec roku a s ním vánoční svátky a Nový rok. 
 
Proto mi dovolte, abych Vám všem a Vašim rodinným příslušníkům popřál 
pevné zdraví, hodně pohody a klidu. 
 
Děkuji Vám za pozornost 
 
Kamil Hanus 
Vedoucí OORR 


