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Ve věci: Činnost JSDH a SDH působící v MO Plzeň 2-Slovany za rok 2018
1. Preventivně výchovná činnost

Hasiči navštěvovali školská i předškolní zařízení v rámci MO Plzeň 2-Slovany, kde diskutovali
s žáky o tématech požární ochrany a předcházení požárům. V několika případech připravili
hasiči skutečný zásah ve škole a děti si mohly vyzkoušet, čemu se naučily při debatách s hasiči
a poznat opravdové nečekané situace při opuštění určených míst spojených s evakuací. Byly
připraveny Dny otevřených dveří hasičských zbrojnic v Koterově a Koterovské 160, pro
37.MŠ Barvínek, MŠ Na Dvorečku v Koterově a speciální MŠ a ZŠ při FN Plzeň v Brojově
ulici a žáky 25.ZŠ. V letních měsících hasiči navštívili několik letních táborů, kde opět volnou
formou debatovali s dětmi o práci hasičů, kdy si děti mohly samy vyzkoušet použití hasicích
přístrojů a prohlédnout a vyzkoušet výstroj a techniku hasičů. Určitou formou prevence bylo
využívání informačních tabulí ve vstupní hale ÚMO. To samé bylo a je prezentováno v
informační tabuli na Koterovské návsi u infocentra a zastávce MHD v Koterově. Koterovští
hasiči jako garanti prevence požární ochrany mezi dobrovolnými hasiči v Plzni, provedli
debaty s občany na téma vypalování trávy a odpadu na zahrádkách a mimo jiné i o přípravě
topidel před sezónou a s tím spojené kontroly a revize topidel a zařízení určených pro odvod
spalin. Dále pak začali spolupracovat se sdružením Popálky, které se zaměřuje na pomoc
osobám postiženým vlivem požáru či jiném teplotním šoku, který zasáhl jejich tělo při různé
mimořádné události.
2. Represe
V rámci pravidelné odborné přípravy prošli velitelé jednotek a velitelé družstev cyklickou
odbornou přípravou, kterou organizuje HZS Pk za razantního zajištění Městského sdružení
hasičů v Plzni. Řidiči vozidel s právem přednosti v jízdě, kteří splňují patřičnou kvalifikaci,
absolvovali referentské školení řidičů a řidičům, kteří řídí vozidla o hmotnosti nad 7,5 tuny, byl
prodloužen profesní průkaz řidiče. Členové všech tří jednotek se podrobují cyklickým
školením, která zabezpečují dle tematických plánů jednotlivých velitelů hasičských jednotek
v rozsahu 40 hodin. Dále opět všechny jednotky prošly cyklickým školením pro obsluhu
motorových pil a formou nadstavby byl připraven výcvik na stabilizaci stavebních konstrukcí
v případě jejich zasažení požárem či při částečné destrukci.
V průběhu roku vyjela Božkovská jednotka k 13 událostem a 5 událostem se záznamem o
činnosti jednotky jako čištění studní nebo asistence při svářečských pracích v podniku Stock.
V tom samém období vyjela jednotka z Koterova k 50 událostem a dále vyjela k 9 událostem
kvalifikovaných jako činnost jednotky, a to vyproštění padlých stromu z řeky, dovoz vody do
studní, nouzová dodávka el. energie, kácení stromů pro ÚZSVM, zajišťování asistence při
svářečských pracích u čerpacích stanic na Slovanech, dále při odpalování ohňostrojů nebo
zajištění akcí s velkým počtem osob.
Jednotka z Hradiště byla povolána k jedné mimořádné události a zúčastnila se asistencí na
zajištění akcí s velkým počtem osob. Jednotky z Koterova a Božkova s krajským velitelem
odřadu plzeňského kraje Petrem Jůzkem se zúčastnily celostátního dvoudenního cvičení
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VODA 2018 v Praze, které bylo jednou z forem oslav 100 let Československa, na Rašínově a
Hořejším nábřeží, Palackého a Jiráskově mostě, které bylo završeno mohutnou vodní fontánou
za hudebního doprovodu symfonické básně Vltava z cyklu Má Vlast od Bedřicha Smetany.
3. Stav techniky a hasičských zbrojnic
Božkov
Jednotka má k dispozici tři zásahová vozidla, která prošla pravidelnými kontrolami.
Veškeré agregáty jsou plně funkční a po patřičných revizích. V průběhu roku byla jednotka z
Božkova dovybavena dýchací technikou Drager v počtu tří kusů z prostředků města. Staré
dýchací přístroje byly převedeny jednotkám v MO Plzeň 4 - Doubravka. Dále byla jednotka
vybavena elektrickým kalovým čerpadlem MAST ATP-20 s příslušenstvím a košovými
nosítky Spencer, což bylo pořízeno opět z prostředků města Plzně. Dále došlo k doplnění a
nahrazení potřebných armatur, jimiž byli např. různé proudnice.
Budova hasičské zbrojnice je v uspokojivém stavu a případné problémy jsou řešeny s odborem
MaI ÚMO 2.
Hradiště
Výjezdová jednotka disponuje dvěma zásahovými vozy IVECO Daily. To starší, převedené od
HZS Pk, prošlo razantnější opravou v hodnotě 60 tisíc korun. Došlo k dovybavení ochrannými
přilbami všech členů JSDH, kterých se vzdala jednotka z Koterova v rámci koncepce
vybavenosti. V závěru roku byla zjištěna závada na elektroinstalaci nového vozu Iveco, která je
nyní ve zjišťování příčiny závady a patrné je zjištění výrobní závady.
Veškeré agregáty jsou plně funkční a po patřičných revizích.
Stav hasičské zbrojnice je téměř uspokojivý, některé stavební nedostatky jsou průběžně řešeny
s odborem MaI ÚMO2. Bylo by zapotřebí opravit podlahu v garáži, která je v havarijním stavu
a dále provést výměnu garážových vrat z důvodu úspory tepla. Na tuto opravu by mohlo být
využito dotace na rekonstrukce hasičských zbrojnic, které vypisuje krajský úřad a ministerstvo
vnitra.

Koterov
Jednotka má k dispozici čtyři zásahová vozidla. Veškerá technika a zařízení jsou v dobrém
stavu a po všech potřebných revizích provozuschopná. Na vozidle Škoda Yeti je zapotřebí
nahradit majákovou rampu z důvodu její poruchovosti, zastaralosti, díky tomu je vozidlu
prodlužována od listopadu STK po měsíci.
Stav budovy hasičské zbrojnice v Koterově a jejího okolí je nadále setrvale nevyhovující a jste
o ni informováni na jednáních zastupitelstva. I když došlo k výměně vnitřních svítidel, bohužel
situace se stavem objektu hasičské zbrojnice se opět vyhrotila. Nyní již nelze ani provizorně
chodit po schodech do půdního prostoru hasičské zbrojnice. Došlo k narušení zdiva v zadní
části hasičské zbrojnice, která nás ovšem tolik netrápí, i když hrozí pádem. Za to zdivo u
provizorní garáže je tak narušeno, že z něho odpadávají cihly a kusy kameniva a došlo již i ke
zranění malého dítěte, které zde nacvičovalo s malými hasiči. Dále dochází k pádu střešní
krytiny z budovy pana Trčky, kdy došlo k poškození zadního nárazníku a pátých dveří na voze
Škoda Yeti. Na zdivu u pana Hucla dochází taktéž k padání střešní krytiny vlivem růstu
ovocných stromů.
Objekt hasičské zbrojnice je již několik let nezajištěn z důvodu chybějících vjezdových vrat.
O všem jste vždy informováni bez napravení vzniklého stavu. Vše je řešeno z odborem MaI
s tím, že bude probíhat rekonstrukce hasičské zbrojnice. Současný stav je takový, že objekt je
osazen bezpečnostními tabulkami Vstup Zakázán, Nebezpečí úrazu. Doufejme, že se bude
situace řešit, než dojde k nenávratnému ohrožení lidského života a dalšímu poškození majetku.
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Budova na Koterovské 160, která je využívána jako výjezdové stanoviště a sklad pro
povodňový a týlový materiál a výjezdovou techniku je v uspokojivém stavu. Pouze výjezdové
parametry z objektu nejsou adekvátní z důvodu častého chybného parkování vozidel
návštěvníků sousedních budov. Došlo k opravě plynového kotle a nyní je zapotřebí provést
výměnu vnitřních svítidel v celém objektu.
4. Přehled činností mládeže a SDH
Božkov
Božkovští se věnují kolektivu mladých hasičů a soutěžním činnostem, kdy se svými družstvy
navštívili soutěžní klání v Plzni a jejím okolí.
Dětský kolektiv dosahuje v rámci města
pěkných výsledků. Dále pomáhají při asistencích v prostoru Plzeňské sportovní haly
Lokomotiva na Slovanech či některých akcích na náměstí Republiky v Plzni, nebo při
koncertech v Lochotínském amfiteátru. Dále se starají o připravenost svěřené techniky a mimo
tyto zmiňované činnosti nelze opomenout zapojení Božkovských na údržbě hasičského
sportoviště na tamním ostrově a spolupráci při organizování různých akcí v tomto areálu, jako
byly oslavy 680 let Božkova či zajištění dvoukolové soutěže Západočeské hasičské ligy
Hradiště
Hradišťští se svými členy v předškolním věku aktivně pracují a mají za sebou opět několik
soutěží s pěknými výsledky. V květnu v kategorii mladších žáků se stali vítězi městské soutěže
PLAMEN. Mimo jiné se starají o připravenost svěřené techniky.
Hradišťští hasiči, hlavně dospělí členové, započali po letech navštěvovat hasičské soutěže.
Již s železnou pravidelností připravili v únoru tohoto roku další tradiční hasičský bál.
Hradišťští se věnují v průběhu roku údržbě tréninkového areálu u hradišťského hamru. Zajistili
pietní akt při výročí 100let vzniku Československa u památníku Tomáše Garrigue Masaryka
v ulici Plzeňská cesta nad Hradištěm.

Koterov
Koterovští se zúčastnili hasičských soutěží s družstvy mládeže. V květnu byli děti i dospělí při
otevření Hasičského muzea v Chotěšovském klášteru, kterého jsou koterovští garanty.
Dále zajišťovali akce jako byla Velikonoční nádivka Koterov 2018, ,,Milník času“ BIG BEAT
ve Chvojkových lomech, zajištění letního tábora pro mladé hasiče a jejich kamarády
v táborovém zařízení Drahotín u Zruče, Večer pro klášter a Slavnosti slunovratu v Chotěšovském
klášteře, představení hasičské techniky a zásahové činnosti pro MD Electronic v Chotěšovském
klášteře, Oslavy Slovan ve Škoda sport parku, instalace státních vlajek při komunálních volbách,
Medový jarmark na Koterovské návsi, rozsvěcení vánočního stromu na Koterovské návsi
s adventním jarmarkem.
Se svojí historickou technikou i tou současnou se zúčastnili bezpočtu akcí oslav založení SDH
v Plzni a okolí, dále se podíleli na řadě dětských dní.
V květnu v rámci oslav osvobození opět společně s TJ Sokol Koterov uspořádali průvod a pietní
vzpomínku u pomníku padlých a umučených v obou světových válkách. Dále pak pomoc při
zajištění letního kina v koterovské sokolovně. Nejde opomenout pomoc při odvozu posekané
trávy a listí z božkovského ostrova či hasičského cvičiště v Hradišti. V současné době se
koterovští potýkají s malou návštěvností dětí při konání pravidelných schůzek, kdy rodiče
nechtějí pouštět své děti do nebezpečných prostor hasičské zbrojnice. Proto byli koterovští opět
donuceni vymyslet náhradní variantu, a tak se schází s dětmi, aby o ně nepřišli v autodílně
jednoho ze svých členů, nebo je převáží složitě do Koterovské 160, druhého výjezdového
stanoviště výjezdové jednotky.
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V Plzni dne 12. ledna 2019
Zpracoval:

Petr Jůzek, velitel jednotek SDH MO Plzeň 2 – Slovany

Předkládá:

Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2 - Slovany

Schůze ZMO se zúčastní:

Ing. Zdeněk Červený, vedoucí kanceláře tajemníka

Obsah zprávy projednán:

Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2 - Slovany

4

