
Plán činnosti okrsku č. 9 - Starý Plzenec na rok 2007 
Okrskové aktivy : 
 
Datum, hodina a místo konání :  7. února     19:00     Chválenice      salonek pohostinství  
Hodnotící aktiv okrsku za rok 2006                                 
Účast funkcionářů SDH            : Starosta,velitel, jednatel 
Program:                                    1.  Zpráva o činnosti okrsku za rok 2006 

2.  Příprava plánu činnosti na rok 2007 
3.  Zhodnocení průběhu výročních valných hromad   
4.  Příprava školení řidičů                                                    
5.  Různé   
   

Datum, hodina a místo konání :   4. dubna         20:00         Želčany    kulturní dům                                   
Účast funkcionářů SDH            : Starosta,velitel,  
Program:                                    1. Závěry z. IV. shromáždění  představitelů SDH   

2. příprava cyklické odborné  přípravy strojníků  
a školení rozhodčích  v Ps 

                                                     5. Příprava okrskové soutěže v požárním sportu 
6. Výročí SDH v okrsku a jiné soutěže   

                                                     7. Různé 
 
Datum, hodina a místo konání :   20. června        20:00          Letkov     pohostinství 
Účast funkcionářů SDH            : Starosta,velitel, jednatel  
Program:                                    1.  Zpráva o činnosti okrsku za I. pololetí 2007 

2.  Vyhodnocení I. a II. kola soutěže v požárním sportu  
3.  Vyhodnocení preventivně výchovné činnosti 
4.  Různé   

 
Datum, hodina a místo konání :   5. září              20:00            Šťáhlavy        
Účast funkcionářů SDH            : Starosta,velitel,strojník  
Program:                                    1.  Zhodnocení průběhu výročí SDH a jiných soutěží 

2.  Účast SDH na jiných soutěžích mimo 9. okrsek 
3.  Příprava VD okrsku (cyklická příprava Velitelů a VD) 
3.  Represivní činnost JSDHO v letním období 
4.  Různé   

 
Datum, hodina a místo konání : 31. října  - po poradě starostů      HZ Starý Plzenec      
Účast funkcionářů SDH            : Starosta,velitel,jednatel  
Program:                                    1.  Závěry z. V. shromáždění  představitelů SDH   
                                                     2. Účast funkcionářů na školeních   OSH a HZS Plzeň   

3. Termíny VVH - delegáti okrsku   
4. Různé   

 
Datum, hodina a místo konání :   6. února  2008  19:00  Chválenice  salonek po hostinství            
Účast funkcionářů SDH            : Starosta,velitel, jednatel 
Program:                                    1.  Zpráva o činnosti okrsku za rok 2007 

2.  Příprava plánu činnosti na rok 2008 
3.  Zhodnocení průběhu výročních valných hromad   
4.  Příprava školení řidičů                                                   
5.  Různé   



 
Soutěže SDH  zařazené do soutěže o putovní pohár 9. okrsku (liga)   

  
 
Datum, hodina a místo konání :     6 . května            13:00                            Nezvěstice   
druh akce:   Okrsková soutěž v požárním sportu 
 
Datum, hodina a místo konání :     26 . května            14:00                         Nezbavětice 
druh akce:   Soutěž SDH o pohár starosty obce –   I. ročník 
 
 Datum, hodina a místo konání :    9. června             13:00                            Šťáhlavy 
druh akce:   XII. ročník soutěže hasič.  družstev  o putovní pohár starosty obce  
 
 
Datum, hodina a místo konání :    23. června             13:00                            Šťáhlavice                     
druh akce : Soutěž hasičských družstev o pohár Fenestry  -  VIII. ročník     
 
Datum, hodina a místo konání :    30. června            14:00                            Chválenice 
druh akce:   Memoriál Miroslava Šebka -    III. ročník 
 
Datum, hodina a místo konání :       5. července         11:00                          Lhůta                     
druh akce :   XII. ročník soutěže hasič.  družstev  o putovní pohár starosty obce v rámci III. ročníku   
                      západočeské hasičské ligy v požárním . útoku 
 
Datum, hodina a místo konání :      14. července        13:00                          Mokrouše                    
druh akce : Soutěž družstev SDH konaná u příležitosti 80. výročí založení  SDH  
 
Datum, hodina a místo konání :     25. srpna              13:00                          Starý Plzenec 
druh akce : Soutěž SDH o putovní pohár městského úřadu  - 16. ročník 
 
Datum, hodina a místo konání :    8. září                    14:00                         Losiná 
druh akce:  Soutěž SDH v PÚ -    I. ročník     
 
Datum, hodina a místo konání :    29. září                    12:00                         Nezvěstice 
druh akce:  Soutěž SDH o pohár starosty obce –  VI. ročník + memoriál Antonína Černého   
 
 
Soutěže mladých hasičů – PLAMEŇÁK 2007 
 
 
Datum, hodina a místo konání :     28. dubna     14:00                            Sedlec                  
druh akce: Sedlecká  Džberovka 
 
Datum, hodina a místo konání :     10. června    10:00                           Šťáhlavy                  
druh akce:  požární útok MH 
 
Datum, hodina a místo konání :     23. června    11:00                          Šťáhlavice  
druh akce:  požární útok MH 
 
Datum, hodina a místo konání :     28. září        13:00                          Nezvěstice 
druh akce:  požární útok MH 
 
 
 



 
Další akce , odborná příprava a kurzy pro   SDH  9. okrsku - Starý Plzenec 
 
Datum, hodina a místo konání :   10. -   11. března           08:00                   HZS PK - PS Slovany 
druh akce:  Základní odborná a cyklická příprava -  obsluha motorových pil 
 
Datum, hodina a místo konání :   17. -   18. března           08:00                   HZS PK-  PS  Přeštice 
druh akce:  Základní odborná příprava strojníků JPO V 
                                                                             
Datum, hodina a místo konání :        31. března            08:00               Autoškola Sládek Plzeň          
druh akce : Školení řidičů vozidel JSDHO   
 
Datum, hodina a místo konání :        14. dubna          08:00                         HZS PK - PS Slovany                               
druh akce:  Velitelský den okrsku – cyklická odborná příprava strojníků JSDHO 
 
Datum, hodina a místo konání :   28. dubna              08:00                           HZS PK - PS Slovany  
druh akce:  Školení k získání a prodloužení  platnosti kvalifikačního stupně rozhodčí v Ps  
 
Datum, hodina a místo konání :       18. srpna   13:00                          Nezvěstice 
druh akce:  Soutěž SDH v rámci Brdské ligy 2007  
 
Datum, hodina a místo konání :     20. – 21. a  27. října   08:00                            HZ Nepomuk                  
druh akce:  Základní odborná příprava velitelů a velitelů družstev JPO V   
 
Datum, hodina a místo konání :   10. listopadu         08:00                             HZS PK - PS Slovany                            
druh akce:    Velitelský den okrsku- cyklická odborná příprava velitelů a VD  
 
 
 

Termíny postupových soutěží v roce 2007: 
( výpis z kalendáře akcí OSH Plzeň jih) 

• 19.05. - okresní kolo v Požárním sportu PJ - Přeštice 
• 09.-10.06. - okresní kolo hry Plamen PJ - Spálené Poříčí 
• 16.-17.06. - krajské kolo hry Plamen - okr. Rokycany (Rokycany) 
• 23.06. - krajské kolo dorostu - okr. Domažlice (Domažlice) 
• 04.07.-08.07. - MČR hry Plamen a soutěže dorostu - Zlín 
• 18.08. - krajské kolo v Požárním sportu - okr. Plzeń - Jih (Plzeň) 
• 25.08. - okresní kolo v Klasice PJ - Letiny 
• 14.-16.09. - MČR v Požárním sportu - Plzeň 
• 06.10. - ZPV mládeže PJ - Štěnovický Borek 

 
                   
Případné další akce nebo změny termínů budou vždy funkcionářům SDH oznámeny  
v dostatečném časovém předstihu. Samostatné pozvánky na akce uvedené v plánu činnosti 
zasílány nebudou !!! 
 
 
 
 
                                                                                                                  Ing. Karel Nolč v.r. 
                                                                                                         starosta 9. okrsku Starý Plzenec 
 


