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INFORMATIV NÍ
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č. ……

ze dne 26. 3. 2013

Ve věci: činnost JSDH a SDH působící v MO Plzeň 2-Slovany za rok 2012
1. Preventivně výchovná činnost
Preventivně výchovná akce pod názvem ,,BEZPEČNÉ SLOVANY“ doznala v roce 2012
změny a byla nahrazena besedami s konkrétními cílovými skupinami.
Na zorganizování akce
se podíleli hasiči z Koterova.
Jednou cílovou skupinou byli občané důchodového věku, se kterými jsme v březnu besedovali
o zabezpečení jejich objektů po stránce požární ochrany a především o nutných revizích, které
jsou povinni provádět. Další cílovou skupinou byly děti předškolního a školního věku.
V měsíci květnu a červnu proběhly besedy doplněné ukázkami ve všech mateřských školkách
našeho obvodu. Součástí této akce byla vyhlášena pro děti výtvarná soutěž ,,Jak jsem viděl
hasiče“, která byla vyhodnocena před závěrem školního roku a vítězům předáno ocenění.
Vítězné práce byly vystaveny v galerii Radnice MO Plzeň 2-Slovany. V červenci uspořádali
pro děti v příměstském táboře ukázkový den s řadou soutěží.
Je také pravidelně aktualizována nástěnka ve vstupní hale radnice, kde jsou tematické články k
požární prevenci týkající se různých období kalendářního roku nebo záběry z činnosti
Slovanských hasičů.
Dne 23. dubna 2012 proběhlo ve spolupráci JSDH Koterov a HZS PK námětové cvičení
s cvičnou evakuací na ÚMO Plzeň 2-Slovany.
V srpnu proběhla celoměstská vzpomínková akce „10 let po té“, která připomínala ničivé
povodně od roku 2002, jež prošly naším městem. Kromě autentických fotografií a vystavených
artefaktů byla prezentována i různá protipovodňová opatření a zabezpečení nemovitostí před
povodněmi.
2. Represe
V rámci pravidelné odborné přípravy se zúčastnili velitelé a velitelé družstev pravidelné
cyklické odborné přípravy, kterou organizuje a zabezpečuje HZS a Městské sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska. Pro všechny řidiče proběhlo školení řidičů vozidel s právem přednosti
v jízdě a byl prodloužen profesní průkaz řidičům, kteří řídí vozidla o hmotnosti nad 7,5 tuny.
Ve všech třech jednotkách absolvují členové zařazení do výjezdových jednotek patřičná
cyklická školení, která zabezpečují dle tematického plánu velitelé jednotlivých hasičských
jednotek, jak nařizuje zákon 133/198 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky.
Školení probíhá v rozsahu: 8 hodin práce s motorovou pilou, 16 hodin práce ve výškách a nad
volnou hloubkou, 16 hodin školení řidičů, 8 hodin výcvik nositelů dýchací techniky. To vše je
završeno 40 hodinovým celoročním pravidelným školením z požární taktiky.
Strojníci a řidiči všech tří jednotek se zúčastnili praktického školení řidičů, aby si osvojili
jízdní vlastnosti hasičských vozidel v terénu a za různých povětrnostních vlivů.
V září proběhlo taktické cvičení s cílem procvičení zásahu na požár velkokapacitního seníku
v bývalém plemenářském podniku v Černicích. Za náš obvod se zúčastnily JSDH Božkov a
Koterov. Další taktické cvičení, které organizovala JSDH Koterov, bylo zaměřeno na hašení
leteckých pohonných hmot hasební pěnou a proběhlo v listopadu v areálu Aeroklub Letkov.
Toto cvičení bylo jen pro JSDH JPO III.
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3. Stav techniky a hasičských zbrojnic
Božkov
Jednotka má k dispozici tuto techniku: Dodávkový automobil WV Transporter, cisternovou
automobilovou stříkačku CAS 32 Tatra 815 r.v. 1986.
Agregáty jako jsou plovoucí čerpadlo PLOVČER, motorová pila Husquarna, elektrocentrála
Honda jsou plně funkční a po všech patřičných revizích.
Již několik let je patrné na garážových vratech značná koroze. V únoru 2012 došlo k prasknutí
sváru na pantech garážových vrat a hrozil pádem. Po konzultaci s odborem MaI došlo k
osazení nových sekčních vrat, které by měli dosáhnout větší izolaci a snížení úniku tepla oproti
dřívějším vratům.
Hradiště
Na dopravním voze Avia došlo k závadě na motoru a nyní je nepojízdné. Vozidlo je staré 35
let. Nyní je jednotka mimo výjezd. Oprava je nerentabilní a v r. 2013 bude vyřazeno z evidence
a bude nahrazeno jiným vozidlem.
Jednotka je dále vybavena motorovou stříkačkou PPS 12, ostatní agregáty: plovoucí čerpadlo
PLOVČER a motorová pila Husquarna jsou plně funkční a po všech revizích. Stav hasičské
zbrojnice je dobrý a některé stavební nedostatky jsou průběžně řešeny s odborem MaI ÚMO.
Koterov
Mobilní technika ( Tatra 815 CAS 20 TERNO, A 31, A 30 a Škoda Fabia) je provozuschopná a
pravidelně prochází STK.
Ostatní pomocná technika a zařízení jsou v dobrém stavu po všech potřebných revizích. V roce
2012 bylo zakoupeno elektrické kalové čerpadlo, 20 m protipovodňových zábran, vybavení
týlového stanu (izotermická vložka, naftové topení s příslušenstvím), 2 mobilní vysoušeče na
vodu a motorová stříkačka BEAVR o výkonu 800 l/min, která nahradila nefunkční motorovou
stříkačku z r. 1968.
V květnu si hasiči svépomocí provedli opravu fasády a vrátek hasičské zbrojnice. ÚMO Plzeň
2-Slovany hradil náklady pouze na materiál. V rámci rekonstrukce Koterovské návsi došlo
k položení el. kabelových rozvodů do země a s tím i napájení pouličního osvětlení, které bylo
v areálu hasičské zbrojnice Koterov od roku 1960. Při nynější rekonstrukci návsi byly rozvody
elektřiny procházející venkem po konzolích odstraněny a s tím i světlo veřejného osvětlení pro
hasičskou zbrojnici. Nyní je objekt osvětlen. Dále je zapotřebí opravit schody na půdu, které
jsou značně zkorodované a nebezpečné. Asfaltový povrch dvora před garáží je značně narušen
výmoly.
Koterovská 160
Objekt je využíván k uskladnění pomocné techniky, kterou nelze zagarážovat v hasičské
zbrojnici v Koterově. Dále pak k uložení týlových stanů s příslušenstvím, protipovodňového
hrazení a dalšího materiálu. V tomto objektu je však třeba temperovat z důvodu vlhkosti, neboť
dochází k plesnivění týlových stanů. V současné době si část venkovních prostor pronajímá SÚS
Plzeňského kraje pro parkování služebních vozidel.
4. Přehled činností mládeže a SDH
Božkov
Božkovští se již několik let věnují kolektivu mladých hasičů, se kterým dosahují kvalitní
výsledky. V r. 2012 obsadili 1. místo v kategorii starších žáků v celoměstské soutěži a v
krajské soutěži hry Plamen obsadili 6. místo. Jejich zručnost jste mohli spatřit na hasičských
závodech nejen v Plzni, ale i v jejím okolí, např. Šťáhlavech, Nezvěsticích a Toužimi, dále ve
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Skvrňanech a Doubravce. Ani hasičky z Božkova nestojí stranou a v letošním roce se
probojovaly do krajského kola v požárním sportu, kde se umístily na 6.místě.
Dále božkovští zajišťují asistenční službu na některých fotbalových zápasech Viktorie Plzeň a
zajišťovali také asistenční službu při závodech Škoda Bike Maratonu ve ŠSP.
Ve svém volném čase se starají o svěřenou techniku.
Hradiště
Hasiči uspořádali v lednu tradiční hasičský bál.
Mají ve svých řadách nové členy v předškolním věku a aktivně s nimi pracují a mají za sebou
opět několik soutěží s velmi pěknými výsledky, např. ve Skvrňanech, Doubravce, Liticích a
Štěnovickém Borku. Další akcí, kde Hradiště jako sbor pomohl, byl ,,Den Slovan“, kdy na
závěr akce přijeli pomoci uklízet lavičky z areálu Chvojkových lomů. Mimo to hojně využívají
dětský areál v Újezdu u Plánice, kde organizují řadu soustředění pro mladé hasiče.
V roce 2012 hasiči z Hradiště oslavili 110let od založení hasičského sboru.
Koterov
I koterovští hasiči soutěží se svými družstvy mládeže nejen v Plzni, ale i v okolí. například
v Sedlci, Oboře, Blovicích, Manětíně, Úněšově a Toužimi. V dubnu navštívili záchranný útvar
HZS ČR ve Zbiroze, kde si prohlédli i hasičské museum.
Hasiči se především starají o svojí historickou techniku, se kterou se zúčastnili mnoha akcí.
Pro MO Plzeň 2-Slovany pomáhali zajišťovat akce ,,Den Slovan“, Milník času-Bigbít a stavěli
týlové stany při dalších akcích. Jako každoročně hasiči společně s TJ Sokol Koterov uspořádali
průvod a pietní vzpomínku u pomníku padlých a umučených v obou světových válkách. V roce
2012 hasiči oslavili 100. výročí od svého založení a v rámci oslav uspořádali setkání občanů a
rodáků-dřívějších členů hasičského sboru. Jako doplňující program byly vepřové hody.
V červnu byla slavnostní schůze s předáním ocenění zasloužilým členům, kde sbor obdržel za
svoji činnost nejvyšší hasičské vyznamenání „Čestný prapor SHČMS“. Dále pro občany
uspořádali přehlídku historické i současné hasičské techniky doplněnou o praktické ukázky.
V letních měsících připravili pro děti letní hasičský tábor u rybníka Drahotín u Zruče.
V Plzni dne 4. března 2013

Přílohy:
Požáry podle místních částí
Požáry podle objektu vzniku
Požáry podle příčiny
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Předkládá :
Schůze RMO se zúčastní :
Obsah zprávy projednán :

Petr Jůzek, velitel jednotek SDH MO Plzeň 2 – Slovany
Mgr. Jan Fluxa 1. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany
Ing. Zdeněk Červený, vedoucí kanceláře tajemníka
Mgr. Jan Fluxa 1. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany
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