
Zápis z 11. jednání Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí, 4. 4. 2016 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Pavel Dlabka, Rudolf Rajnet 

 

Jednání zahájil v 16 hodin starosta. 

 

1) Program jednání, zapisovatel, ověřovatelé, 

Starosta zmínil návrh programu, který členové VV OSH obdrželi s pozvánkou, dále zmínil 

materiály, které členové dostali s pozvánkou – Odevzdané materiály z okrsků za rok 2015 

(definitivní verze, OKRR vyhodnotí splnění podmínek okrsky – příspěvky, hlášení, odevzdané 

materiály), dále zmínil termíny okrskových soutěží (základních kol – dle připomínek členů VV 

OSH bylo upraveno a bude vyvěšeno na webových stránkách). 

Zapisovatelkou jednání byla určena paní Eva Faltusová, ověřovateli Jiří Kubík a Jiří Bartoníček. 

 

2) Kontrola usnesení, 

Starosta přednesl nesplněná usnesení z minulých jednání VV OSH: 

- překážky KSH – budou dopraveny do Mladkova, 

- oslovení zájemců o historii a muzejnictví – úkol trvá, starosta osloví, 

- rozhodčí v PS – aktualizováno, seznam na webových stránkách, 

 

3) Informace starosty OSH, náměstků starosty, členů VV OSH, 

Starosta OSH podal informace o činnosti: 

* informace z porad KSH – 9. 2. 2016 Orličky, 8. 3. 2016 Pardubice, 18. 3. 2016 Č. Třebová 

- příprava krajských soutěží  

o 10. – 11. 6. 2016 Plamen – Skuteč – 3 družstva (PS 12 – 1x dodá OSH Ústí nad 

Orlicí) 

o 18. 6. 2016 Dorost – SPŠCH Pardubice – dobrovolně věže, společné stroje FOX, 

nahlásit počty do 5. 6. 2016 

o 30. 7. 2016 Požární sport – SPŠCH Pardubice – stroje FOX, otevřená soutěž – věž 

- soutěže TFA 

o MČR Štramberk 1. 10. 2016 – kvalifikace 23. 4. (Andrlův Chlum), 7. 5.  (Orličky), 

20. 8.  (Bystřec) – překážky zapůjčí HZS 

- dotace pro JSDHO, Program VIII MŠMT – v našem okrese 14 SDH 

- připomínky ke KPO – posílat na OSH, starosta předá Ústředí 

- nový Statut odborných rad – odborná rada represe nově (původní odborná rada velitelů), 

- Zpravodaj KSH – bude vydáván 2x ročně – tisk by měl být i pro SDH 

- dotace Pardubický kraj pro KSH – 300 tis. Kč na překážky, 500 tis. Kč provoz (100 tis. Kč 

se bude dělit mezi okresy na náklady okresních kol mládeže) 

* Zpravodaj OSH – další vydání 1. 5. 2016 (posílat materiály do 20. 4.), Zpravodaje budeme posílat 

i Zasloužilým hasičům, 

* jednání v České spořitelně – snížení bankovních poplatků od 7. 3. 2016 

* školení funkcionářů OSH – 9. 4. 2016 Přibyslav – Jiří Sazima, Josef Matějka, Jan Růžička 

školení hospodářů OSH – 8. 4. 2016 Přibyslav – Eva Faltusová, vedoucí ORM Přibyslav 8. 4. 

2016 Rudolf Rajnet 

* 23. 4. 2016 – Shromáždění starostů OSH – Přibyslav – starostu zastoupí Jiří Sazima, člen VV 

OSH, 

* liga v běhu na 60 metrů překážek jednotlivce žáků – projednáno s ORM, starosta projedná 

s případnými pořadateli, 

* zakoupena měřidla a vážidla – dle návrhu ORR a projednáno s ORM 

 

Dále starosta seznámil VV OSH s dopisem z okrsku č. 27, který navrhuje upravit termíny pro 



odevzdávání členských příspěvků a materiálů z výročních valných hromad. Proběhla krátká diskuse 

a výkonný výbor se shodl pokračovat v nastaveném postupu, tedy do poloviny ledna, pokud má 

SDH VVH v tomto termínu nebo po, pak termín na odevzdávání zůstává týden po VVH. 

 

Usnesení č. 6/2016 

VV OSH projednal dopis okrsku č. 27 s návrhem úpravy termínů pro odevzdávání hlášení o činnosti 

a platbu členských příspěvku a rozhodl ponechat termíny k odevzdání jako doposud. VV OSH 

ukládá starostovi informovat o tomto rozhodnutí okrsek č. 27 prostřednictvím starosty okrsku. 

 

Václav Skalický, 1. náměstek starosty OSH, informoval o probíhajících zkouškách odbornosti 

Hasič III. a Hasič II., do současné doby proběhly zkoušky v 5 okrscích (celkem 35 Hasič II. a 64 

Hasič III.), zbývá přezkoušení v okrsku č. 4. Další zkoušky budou probíhat až v podzimních 

termínech. 

 

Pavel Černohous, náměstek starosty OSH, se dotazoval na počty přihlášených na soutěže TFA, 

informoval o činnosti Krajské odborné rady ochrany obyvatelstva, v současnosti na našem okrese 

proškoleno 31 členů JSDHO v 9 SDH. P. Černohous osloví zájemce o případnou práci v okresní 

odborné radě ochrany obyvatelstva. Záležitosti ochrany obyvatelstva budou zatím spadat do 

kompetence Okresní odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva. 

 

Jiří Sazima, člen Ústřední odborné rady vnitroorganizační a člen VV OSH, podal informace ohledně 

evidenčního programu a nových průkazů, které vzešly z jednání ÚORVO. 

 

4) Informace z odborných rad 

ORM – za vedoucího přednesl starosta OSH: 

- proběhlo školení rozhodčích MH – 5. 3. 2016 Vysoké Mýto, 24 rozhodčích obhájilo, 5 nových, 

- ORM měla jednání 22. 3. 2016 

- připravuje se Aktiv vedoucích mládeže – 12. 4. 2016 Ústí nad Orlicí na HZS v Hylvátech 

- vydány nové specializace MH 

- připravují se nové Směrnice činnosti MH – pravděpodobně budou pouze elektronicky 

 

ORR – Jiří Kubík, vedoucí ORR 

- proběhlo jednání s veliteli okrsků 22. 3. 2016 

- ing. Makeš připravil vysvětlení podmínek pro získání odborností na úseku represe, dále prezentaci 

týkající se cvičení a praktického výcviku, 

- příprava OZ okresního kola, oslovení rozhodčích i na KK 

 

ORP – Jiří Šára, vedoucí ORP 

- proběhlo vyhodnocení okresního kola PO Očima dětí – velká účast (1165 zapojených dětí, 31 

SDH, 27 škol a školských zařízení), 

- PO Očima dětí – slavnostní vyhlášení 21. 4. 2016 v Mladkově 

  - připravuje ORP ve spolupráci se SDH Mladkov,  

  - sponzorský dar MUDr. Věra Rybová na vyhlášení 

- 12. 3. 2016 proběhlo školení požární prevence pro okrsek č. 3, rovněž zkoušky Prevenista III. a II. 

 

OKRR – Josef Matějka, předseda OKRR 

- jednání proběhne 20. 4. 2016 

- průběžná kontrola uzávěrek, daňové přiznání za OSH odevzdáno v termínu na FÚ 

 

AZH – Eva Faltusová, vedoucí AZH 

- příprava okresního setkání ZH v Lichkově,  účast na okresním setkání OSH Chrudim, 

 



Usnesení č. 7/2016 

VV OSH bere na vědomí informace starosty, náměstků starosty, členů VV OSH o činnosti, dále 

zprávy o činnosti odborných rad OSH za uplynulé období. 

 

5) Příprava Setkání Zasloužilých hasičů OSH – 23. 4. 2016 Lichkov 

- pozvánky rozeslány i pro držitele Řádu sv. Floriána (celkem pozváno 44 držitelů Titulu ZH – 37 

potvrdilo účast, pozváno 20 držitelů Řádu sv. Floriána – 13 potvrdilo účast) 

- individuální svoz, prohlídka Vojenského muzea v Králíkách 

- program zajišťuje SDH Lichkov 

- účast starosta OSH, 1. náměstek starosty OSH Václav Skalický, pozvání přijal i hejtman PK, 

vedoucí AZH SH ČMS Josef Netík, starosta KSH a náměstek Pavel Černohous, senátor Petr Šilar. 

 

Usnesení č. 8/2016 

VV OSH bere na vědomí přípravu Setkání zasloužilých hasičů a držitelů Řádu sv. Floriána OSH 

Ústí nad Orlicí, 23. 4. 2016 v Lichkově. 

 

6) Informace o přípravě postupových soutěží – okresních kolech, 

- ORM a ORR připravují organizační zajištění soutěží, mládež projedná na Aktivu vedoucích MH 

12. 4. 2016, 

* PLAMEN – 27. a 28. 5. 2016 Mladkov 

* Dorost – 29. 5. 2016 Mladkov 

* Požární sport – 11. 6. 2016 Mladkov 

 

Usnesení č. 9/2016 

VV OSH bere na vědomí přípravu okresních postupových soutěží a ukládá odborným radám 

mládeže a represe pokračovat v přípravě. 

 

7) Plán akcí OSH na následující období: 

 

8. 4. 2016 školení hospodářů OSH v Přibyslavi, Vedoucí OORM 

9. 4. 2016 školení funkcionářů OSH v Přibyslavi 

12. 4. 2016  Aktiv vedoucích mládeže 

21. 4. 2016  Vyhodnocení PO Očima dětí 2016 – Mladkov 

23. 4. 2016  Setkání zasloužilých hasičů OSH Ústí nad Orlicí - Lichkov 

23. 4. 2016  Shromáždění starostů OSH – Přibyslav 

23. 4. 2016  Soutěž TFA – Ohnivá rozhledna – Andrlův Chlum – kvalifikace na MČR – účast za 

OSH Pavel Černohous 

 

oslavy výročí SDH 

7. 5. 2016  135. výročí založení SDH Bystřec – účast Jan Růžička, Jiří Bartoníček 

 

soutěže v okrese 

6. – 7. 5. 2016 O pohár obce Svatý Jiří – soutěž MH – účast Jan Růžička, Jiří Kubík, 

7. 5. 2016  O pohár velitele okrsku – Leština  - Jiří Kubík,  

7. 5. 2016 Soutěž TFA – Suchý vrch – Orličky – účast Václav Skalický, 

8. 5. 2016 O pohár SDH Kunčice – liga MH v požárním útoku 

14. 5. 2016  O pohár krále Miroslava Přívrat – liga MH 

 

Usnesení č. 10/2016 

VV OSH bere na vědomí plán akcí OSH na období duben – květen 2016. 

 

 



8) Návrhy na vyznamenání, 

Starosta přednesl návrhy na vyznamenání. Všechny návrhy, které byly v souladu se Statutem 

vyznamenání SH ČMS byly schváleny. 

 

Usnesení č. 11/2016 

VV OSH schvaluje podané návrhy na udělení Medaile sv. Floriána a Řád sv. Floriána. 

 

 

Starosta ukončil jednání v 17,15 hod. Příští jednání se uskuteční 16. 5. 2016 na OSH. 

 

Zapsala:  Eva Faltusová    ________________________ 

 

Ověřili:  Jiří Kubík    ________________________ 

 

   Jiří Bartoníček   ________________________ 

 

Starosta OSH  Jan Růžička    ________________________ 

 

 

 

 


