
Zpráva aktivu ZH okresu Ústí nad Orlicí 2016

Aktiv Zasloužilých hasičů se skládá z 5 hasičů a to: 
Miloš Bartoš
Ing. Jan Borovský
Bohuslav Broulík
Václav Lehký
vedoucí této skupiny je Eva Faltusová, 

V současné době má okres 41 můžů a 4 ženy vlastníci titul ZH. V roce 2016 (5.5.) tento titul  
obdržel: 
Josef Vaníček SDH Nekoř

Jmenovaný převzal titul tak jak je obvyklé pro toto vysoké vyznamenání  v CHH Přibyslav za účasti  
Jana Růžičky, starosty OSH v Ústí nad Orlicí. Při této příležitosti si vyznamenaný může zakoupit  
DVD z této slavnostní příležitosti a je samozřejmostí předat  pěkný dárek z OSH Ústí nad Orlicí.

Komise se sešla v tomto roce 4x, kde schvalovala návrhy na tato vyznamenání, podílela se na  
přípravě okresního setkání hasičů, které se konalo pod patronací SDH Lichkov a poprvé byli zváni  
i ti, kteří vlastní Řád sv. Floriána. Tato myšlenka se sešla  s velkým ohlasem a je tedy rozhodnuto 
zvát na příště vždy i tyto vyznamenané. Nutno říci, že sbor dobrovolných hasičů  Lichov připravil  
zajímaný program a poděkování si zaslouží jeho starosta pan František Faltus. V letošním roce 
měl okres ve svém vínku uspořádaní setkání Zasloužilých hasičů Pardubického kraje. Toto setkání  
se uskutečnilo 5. listopadu 2016 v Dolní Čermné. Účast 175 hasičů s doprovodem hovoří o tom,  
že hasiči mají neustále zájem se setkávat. Program  tohoto setkání byl v plné režii SDH Dolní  
Ćermná  a  věříme,  že  se líbil.  Na stolech nechyběly  jednohubky,  koláčky  či  cukroví  a  řízek  
s bramborovým salátem byl prý dle jednoho nejmenovaného účastníka lepší  než od maminky.  
Setkání přišli podpořit hejtman Pk Martin Netolický, starosta KSH Josef Bidmon či senátor Petr  
Šilar,  nechyběla  hasičská  pojišťovna  zastoupená  ředitelem  pobočky  Břetislavem  Holšánem.  
Nemohu opomenout vedoucího aktivu ZH SH ČMS Praha Josefa Netíka a po celou dobu setkání  
dával najevo starosta obce Petr Helekal svoji přítomností  jak moc si váží dobrovolných hasičů. 
 Motto všech proslovů však bylo poděkování těm, kteří dnes patří k těm, kteří pomyslně  
převzali hasičský prapor a des ho předávají svým synům, vnukům či pravnukům i o tom  
hovořila  Eva Faltusová, vedoucí aktivu ZH Pk. 

Pro rok 2017 je připravena celá řada návrhů na získání titulu Zasloužilý hasič:

Josef Oliva  – SDH Svatý Jiří
František Vencl  – SDH Líšnice
Jindřich Ryšavý -SDH Dolní Dobrouč
Ladislav Sýkora – SDH Le Kunčice
Miroslav Netušil - SDH Orličky

I v roce 2017 uspořádáme setkání ZH včetně těch mající Řád sv. Floriána a to 22. dubna 2017 pod  
patronací SDH Mistrovice. To krajské se uskuteční na okrese Svitavy, termín zatím není znám. 

Zapsala: Eva Faltusová


