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Ve věci: činnost JSDH a SDH působící v MO Plzeň 2-Slovany za I. pololetí 2014
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1. Preventivně výchovná činnost
Koterovští hasiči navštěvovali školská i předškolská zařízení v rámci MO Plzeň 2-Slovany, kde
předvedli techniku a diskutovali se ţáky o tématech poţární ochrany a předcházení poţárům.
V letošním roce dále spolupracovali na poli poţární prevence s pojišťovnou GENERALI při
zajištění akce: „Řidičák na prázdniny“. Tato akce měla za cíl seznámit děti ze základních škol
s nástrahami a nebezpečími v oblasti poţární ochrany, které na ně mohou čekat v průběhu
prázdnin. Je pravidelně aktualizována nástěnka ve vstupní hale radnice, kde jsou články z
oboru poţární prevence týkající se různých období kalendářního roku, nebo záběry z bohaté

činnosti slovanských hasičů. Všechny tři jednotky dobrovolných hasičů se podíleli při
zajišťování dne s IZS pořádaného odborem krizového řízení Magistrátu města Plzně.
2. Represe
V rámci pravidelné odborné přípravy se zúčastnili velitelé jednotek a velitelé druţstev cyklické
odborné přípravy, kterou organizuje a zabezpečuje HZS a Městské sdruţení hasičů Plzeň. Pro
všechny řidiče proběhlo školení řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě a byl prodlouţen
profesní průkaz řidičům, kteří řídí vozidla o hmotnosti nad 7,5tuny. Členové všech třech
jednotek absolvují patřičná cyklická školení, která zabezpečují dle tematických plánů velitelé
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jednotlivých hasičských jednotek.
V prvním pololetí roku vyjela jednotka z Boţkova k pěti událostem především v Boţkově a na
Slovanech. Jednotka z Koterova vyjela k 13 ti událostem a to i mimo svůj katastr Slovan, jako
např. poţár objektu v Liticích, odstraňování stromů u Starého Plzence a čerpání vody
v Černicích.
3. Stav techniky a hasičských zbrojnic
Božkov

Jednotka má k dispozici dodávkový automobil WV Transportér, dvoukolový přívěs s plachtou
na přepravu materiálu. V lednu tohoto roku byla jednotka vybavena novým dopravním
automobilem Renault Midlum pořízeným z prostředků města Plzně, ale i Městský obvod
Slovany finančně spolupracoval především na novém vybavení do vozidla. Renault
plnohodnotně nahradí dodávkový automobil, který bude převeden pro potřeby sboru. Dále
jednotka disponuje Cisternovou automobilovou stříkačku CAS 32 Tatra 815 - vozidla prošla
pravidelnou STK.
Agregáty: Elektrocentrály Honda 7kW 400V, Heron 6,5kW 400V, plovoucí čerpadlo
PLOVČER, elektrické kalové čerpadlo SIGMA, motorová pila Husquarna a motorová
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stříkačka PPS 12 vše je plně funkční a po patřičných revizích.
Hradiště
Disponuje dopravním vozem Avia 31 DA12 na kterém byla před rokem provedena
komplexní oprava. Jednotka je dále vybavena motorovou stříkačkou PPS 12, plovoucím
čerpadlem PLOVČER a motorovou pilou Husquarna. Dále pak elektrocentrálou Honda 7kW
400V a motorovým kalovým čerpadlem Heron o výkonu 1400L/min. Všechny agregáty jsou
plně funkční a po všech revizích. Stav hasičské zbrojnice je uspokojivý, některé stavební
nedostatky jsou průběţně řešeny s odborem MaI ÚMO. Bylo by zapotřebí opravit podlahu v
garáţi, která začíná být v havarijním stavu. V příštím roce by měla být provedena obměna

mobilní techniky. Dopravní automobil AVIA 31 DA12 bude nahrazen zcela novým vozem
pořízeným z prostředků města Plzně.
Koterov
Jednotka má k dispozici velitelské vozidlo ŠkodaYeti 4x4, dopravní automobil Renault
Midlum DA12, vozidlo CAS 20 TATRA TERNO, nosič kontejnerů Daewo Avia D75 a
motorový gumový člun s přívěsem. Vozidla jsou vybavena veškerou potřebnou technikou –
čerpadla, elektrocentrály, pily, sorbenty a úklidové prostředky. Veškerá technika a zařízení
jsou v dobrém stavu a po všech potřebných revizích.
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Stav budovy hasičské zbrojnice a okolí:
Garáţování techniky je neuspokojivé a jiţ několik let se čeká na rekonstrukci garáţí. V roce
2013 došlo ke zhoršení asfaltového povrchu před garáţí a výjezdu z hasičské zbrojnice.
Vjezdová vrata do areálu zbrojnice nejsou a objekt tímto není zabezpečen. Stav asfaltového
povrchu dvora se zhoršil. Ţelezné schody na půdu budovy jsou velmi zkorodované. Střešní
krytina na zdivu hasičské zbrojnice je uvolněna a dochází k pádu střešních tašek. Hasiči si
svépomocí provedli opravu omítky na budově hasičské zbrojnice a opravu plotu v prostoru
zadní části hasičské zbrojnice.
XX4. Přehled činností mládeže a SDH

Božkov
Boţkovští se věnují především kolektivu mladých hasičů. Dvaceti členný dětský kolektiv
dosahuje v rámci města velice pěkných výsledků. V letošním roce obsadili v městské soutěţi
druhé místo. Jejich výcvik jste mohli spatřit na hasičských závodech nejen v Plzni, ale i ve
Šťáhlavech, Nezvěsticích a Štěnovicích. I starší hasiči se zúčastňovali soutěţí ve Skvrňanech,
Doubravce, Bílé Hoře, Šťáhlavech a Touţimi. Mimo pravidelných schůzek hasiči připravili pro
děti návštěvu střediska záchranné sluţby. Dále zajišťují asistenční sluţbu na fotbalových
zápasech Viktorie Plzeň, nebo při konání akcí v prostoru Plzeňské sportovní haly Lokomotiva
na Slovanech či některých akcích na náměstí republiky. Mimo jiné zajišťovali asistenci na
koncertě skupiny LUCIE v lochotínském amfiteátru. Dále se starají o připravenost svěřené

5

techniky, které věnují také nespočet hodin svého volného času. Pomáhali s přípravou Dne
Slovan a přestavili mladé hasiče na Bambiriádě ve Chvojkových lomech.
V tomto roce se opět formuje druţstvo dorostenek, které se zúčastnilo několika soutěţí jak
v Plzni, tak v jeho okolí a především se zaměřuje na soutěţe Západočeské hasičské ligy.
Hradiště
Hradišťští se svými členy v předškolním věku, aktivně pracují a mají za sebou opět několik
soutěţí s pěknými výsledky, např. ve Skvrňanech, Doubravce, Liticích a Štěnovickém Borku.
Hradišťská hasičská mládeţ obsadila v letošním roce v rámci městské soutěţe 1. místo.

Zúčastňují se soutěţí zaměřených pro hasičský dorost na Klatovsku a s dětmi vystupovali na
Bambiriádě. Dále byli nápomocni při zajištění akce Škoda bike maraton ve Škoda sport parku a
Dne Slovan. Mimo to hojně vyuţívají areál v Újezdu u Plánice, kde organizují řadu
soustředění pro mladé hasiče. Jiţ s ţeleznou pravidelností připravili v únoru tohoto roku jiţ
třicátý první tradiční hasičský bál.
Koterov
Koterovští hasiči se zúčastnili hasičských soutěţí ve Skvrňanech a Kaznějově. Druţstva
mladých hasičů soutěţila nejen v Plzni, ale i v okolí. Například ve Štěnovicích, Manětíně,
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Křimicích a Touţimi. V květnu byli děti i dospělí při otevření Hasičského muzea v areálu
kláštera v Chotěšově, protoţe právě Koterovští se podílí na jeho budování. V červnu podpořili
jiţ šesté Hasičské slavnosti v Litoměřicích, kde propagovali svoje město, obvod, ale především
svůj sbor a svoji historickou techniku, kterou zaplnili jeden výstavní pavilon. Uznání za jejich
činnost vyslovil i patron Hasičských slavností ministr vnitra Milan Chovanec.
Koterovští zajišťovali akce, jako byl Den Slovan a Milník času. Se svojí historickou technikou i
tou současnou se zúčastnili bezpočtu akcí. Například 150 let organizované dobrovolné poţární
ochrany v Čechách, která se uskutečnila na náměstí republiky v Plzni. Další akce byli hasičské
oslavy v Nýřanech, Trokavci, Bušovicích, Chválenicích, Radnicích, Lhůtě. Dále Koterovští

zajišťovali asistenci při automobilových závodech Historik Rallye Úslava v Blovicích a při
volbách do Evropského parlamentu prováděli instalaci vlajek. V úvodu roku připravili pro své
členy a příznivce jiţ tradiční staročeské vepřové hody. V dubnu zase přišli s nápadem soutěţit o
nejlepší velikonoční nádivku. Pro mladší generaci zajistili Den dětí. V květnu opět společně s TJ
Sokol Koterov uspořádali průvod a pietní vzpomínku u pomníku padlých a umučených v obou
světových válkách. Tyto akce byly součástí projektu Koterovská náves.

V Plzni dne 12. srpna 2014
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Zpracoval:
Předkládá:
Schůze ZMO se zúčastní:
Obsah zprávy projednán:

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

