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Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení 

hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho 

okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil 

s činností odborné rady velitelů, za poslední rok 2014.  

Na prvním jednání rady, která se konala dne 28. 

ledna, za účasti 5 členů a 2 hostů, byla projednána 

změna plánu práce rady a předána výkonnému výboru 

OSH.  

Jako další bod byla projednána příprava, školení 

velitelů SDH a JPO V na den 29. března v učebně HZS. 

Školení bylo zaměřeno na represi a prevenci „ 

Povinnosti velitelů a hašení fotovoltaických elektráren.“ 

Zde bych chtěl poděkovat školitelům z řad HZS, jejich 

přednášky byly dobře připravené a přednesené. Na 

školení byla slabá účast velitelů, to že v učebně se, 

zdálo dost lidí, zachraňovaly dva sbory, které vyslali na 

školení celou nebo část zásahové jednotky, zde je škoda 

v neúčasti velitelů JPO V. Je vhodné si některé věci 

opakovaně zopakovat a vzájemně se poznávat v rámci 

okresu. 



Členové dále projednaly, přípravu okrskových kol a 

okresního kola v PS, které se konalo v Sezemicích. 

V diskusi byl projednán e-mail od pana Honzů ohledně 

námětů na zlepšení práce ORV. Tyto podněty mohl pan 

Honzů řešit osobně, jako člen rady, do které však 

nedocházel. Pan Honzů byl odvolán a za okrsek č. 10 

jsem byl nominován já.  

V měsíci dubnu a to 8., vedoucí odborné rady velitelů 

připomněl, jednotlivým členům rady aby, se zabývaly ve 

svých okrscích nominací nových členů odborné rady 

velitelů na období 2015-2020. Proto i já zde znova 

vyzývám, aby jednotlivé organizace SDH a tak i nově 

zvolené okrsky, vybírali zodpovědně ty členy, kteří mají 

zájem o práci v odborné radě velitelů ale i celého 

okresního sdružení. Je škoda, že z 15 nominovaných 

členů dnes pokračuje jen 9 zástupců. 

Bylo zhodnoceno školení rozhodčích a vedoucích 

družstev - školení se zúčastnilo 18 rozhodčích.  A jeden 

 vedoucích družstev nebo trenérů.   

V dalším bodě, se členové, zabývaly organizací 

okresního kolo v požárním sportu.  



  Okresního kola se zúčastnily v jednotlivých 

kategoriích    

  

kategorie Ženy Muži 

Požární sport 3 5 

PS 12 bez úprav 5 4 

PS 12 s úpravou 3 5 

PS 8 2 5 

PÚ s věkovým limitem  1 

Pořadová příprava 4 6 

 

V kategorii Požární sport ženy zvítězilo družstvo 

Břehů před Komárovem a na třetím místě Pardubice. 

V kategorii Požární sport muži zvítězilo družstvo Dašic 

před Komárovem a Pardubicemi. 

Disciplin v požárním sportu se zúčastnilo družstvo 

okrsku č. 10 s věkovým součtem 408 let, které by mohlo 

jít příkladem pro jiné okrsky, ze kterých se žádné 

družstvo nezúčastnilo okresního kola.   

 Do krajského kola v pož. sportu, které bylo pořádáno 

společné s Královéhradeckým krajem dne 22.6. v Jičíně 

na městském stadionu postoupily kolektivy žen z Břehů 



a Komárova za muže Dašice a Komárov. Klání 

nejlepších kolektivů bylo přítomno z obou krajů 12 

družstev žen a 15 družstev mužů. Ve společném 

hodnocení obou krajů skončilo družstvo žen ze Břehů na 

8 místě a Komárovské ženy na posledním 12 místě. 

Muži Dašic na 13 místě a Komárov na 14 místě. 

V hodnocení Pardubického kraje družstvo žen Břehů na 

5 místě a ženy Komárova na 8 místě, muži se umístily 

na 7 místě Dašice a na posledním 8 místě Komárov.  

V jednotlivcích za oba kraje v ženách Eliška Trnková 

na 12. místě, v pardubickém kraji na 7 místě a mezi 

muži na 30 místě Patrik Špulák a v pardubickém kraji na 

15 místě.  Rada hodnotila účast družstev kladně. 

Na posledním jednání rady dne 4. listopadu, byla 

hodnocena práce jednotlivých členů a celková práce za 

celé volební období a každý z členů si k práci rady řekl 

své stanovisko. Velkou závadou je malá účast zvolených 

členů a pak i nevraživost některých členů rady. Proto 

znova apeluji na zástupce sboru, aby na valných 

hromadách nominovaly na zástupce v jednotlivých 

radách okresního sdružení hasičů, tak i do okrsků ty 

členy, kteří mají zájem o tuto práci.  



 Vedoucí rady pan Tomášek informoval a zhodnotil 

činnost LPO za rok 2014.  Hodnocení ukončil vedoucí 

rady a souhlasí z nevraživostí mezi ním a panem 

Košťálem a mezi Duškovými a p. Košťálem. 

A připomněl, že pokud se budeme chovat k soutěžícím s 

takovou arogancí tak nám soutěžící na okresní kola 

jezdit nebudou a nebudou se zúčastňovat ani našich 

školení. Vedoucí poděkoval všem za jejich odvedenou 

práci. 

Dne 15. Listopadu jsem se zúčastnil školení 

rozhodčích a byl jsem požádán o zapracování 

požadavku, aby ve dnech, pořádaní, okresních soutěží 

nebyly konány jiné soutěže, tak by mohlo přijet více 

družstev. Toto se týká i ligy pardubického okresu. Dále 

aby se okrsková kola uskutečnila do data konání 

okresního kola. 

 

Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně zdraví a štěstí 

do další práce v hasičském hnutí, v rodinném životě. 

K blížícím vánocům bohatou nadílku.  DĚKUJI   

 

    


