
Zápis z 12. jednání Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí, 30. 5. 2016, zasedací místnost

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Eva Faltusová

Jednání zahájil v 16 hodin starosta.

1) Program jednání, zapisovatel, ověřovatelé,
Starosta zmínil program, který byl rozeslán na pozvánce na jednání. 
Zapisovatelem dnešního jednání byl jmenován Jiří Sazima, ověřovatelé Josef Matějka a Václav 
Skalický.

2) Kontrola usnesení,
Starosta uvedl usnesení z minulých jednání:
- překážky – již jsou uloženy v Mladkově (2x základna požární útok, 2x stavitelná bariéra 200/170 
cm, 2x příčné břevno 70 cm),
- historie a muzejnictví – úkol trvá,

3) Informace ze Shromáždění starostů OSH, 23. 4. 2016, Přibyslav,
Za OSH se uvedeného jednání zúčastnil Jiří Sazima, který zmínil hlavní projednané body:
- nový Stejnokrojový předpis platí od 1. 6. 2016 (zavádí se trička modrá, trička červená pro 
rozhodčí, dále šatovky pro ženy, úprava ve funkčním označení členů vyšších orgánů – Ústředí),
- informace k evidenci sportovců – nutnost evidovat „Aktivní sportovce“ a „Sportovce v soutěžích“,
v evidenci jsou k tomu kolonky, je zapotřebí, aby organizátoři odevzdávali vyplněné přihlášky na 
OSH,
- záležitosti kolem přeregistrace – po dokončení registrace sborů bude nutné zaregistrovat i 
kontrolní orgány (budeme organizovat stejně, jako předchozí registraci),
- povinnost odevzdávat na Městský soud roční výkazy účetnictví (elektronicky, vychází z Nového 
občanského zákoníku) – SH ČMS zpracovalo Metodický pokyn, bude rozesláno SDH

Usnesení č. 12/2016
VV OSH bere na vědomí informace ze Shromáždění starostů OSH, 23. 4. 2016 v Přibyslavi.

4) Informace starosty OSH, náměstků starosty, členů VV OSH,
Starosta OSH podal informace o činnosti:
*  školení funkcionářů – Přibyslav, 9. 4. 2016 – účast starosta, J. Matějka, J. Sazima
* vyhodnocení okresního kola PO Očima dětí  - 21. 4. 2016 v Mladkově – poděkování patří SDH 
Mladkov za přípravu občerstvení a organizaci akce, dále odborné radě prevence,
* 23. 4. 2016 – okresní Setkání ZH a nositelů Řádu sv. Floriána  – Lichkov, poděkování patří SDH 
Lichkov za organizaci a přípravu této akce, dále aktivu zasloužilých hasičů,
* 27. 4. 2016 – setkání s gen. Rybou na HZS v Pardubicích – účast Pavel Černohous, Jan Růžička,
* 5. 5. 2016 – udílení titulů ZH – Josef Vaníček, SDH Nekoř – účast starosta
* 6. 5. 2016 – O pohár obce Svatý Jiří – soutěž MH – účast starosta, Jiří Kubík,
* 7. 5. 2016 – Soutěž TFA Suchý vrch, oslavy 135. výročí SDH Bystřec – účast starosta, Jiří 
Bartoníček
* 8. 5. 2016 – Letohrad Kunčice – liga v požárním útoku mladých hasičů – účast starosta
* 27. - 29. 5. 2016 – OK PLAMEN a dorost v Mladkově – starosta, Jiří Sazima, Josef Matějka, 
Václav Skalický

Starosta informoval o schválení příspěvku z Nadace ČEZ na okresní kola mladých hasičů a dorostu,
dále ceny, které do soutěže věnoval Petr Šilar a Dalibor Zelený.



Dále navrhl změny v termínech soutěží na podzim:
- Superpohár hejtmana se uskuteční 15. 10. 2016 v Čeperce (původně 8. 10. 2016), nutný posun 
okresního kola Závodu požárnické všestrannosti (ORM navrhla 22. 10. 2016) v Dolní Čermné.

Usnesení č. 13/2016
VV OSH schvaluje změnu termínu konání okresního kola Závodu požárnické všestrannosti na 22. 
10. 2016 v Dolní Čermné.

Starosta informoval o záležitostech kolem chodu kanceláře – změna hodin otevírací doby kanceláře.

Dále VV OSH projednal klíč pro rozdělení dotací MŠMT pro SDH dle počtu družstev.

Usnesení č. 14/2016
VV OSH schvaluje návrh rozdělení dotací MŠMT na volnočasové aktivity a materiálně-technickou 
základnu SDH dle navrženého klíče.

Starosta informoval o sponzorských smlouvách s firmou KNĚZEK na vyhodnocení Velké ceny 
Ústeckoorlicka v požárním útoku a dále společností TŘEZALKA (MUDr. Rybová) na vyhodnocení 
okresního kola Požární ochrana očima dětí.

Usnesení č. 15/2016
VV OSH schvaluje sponzorské smlouvy s firmou KNĚZEK a se společností TŘEZALKA a ukládá 
starostovi podpis těchto smluv.

VV OSH projednal návrh příspěvku pro postupující na krajská kola (mladí hasiči, dorost, dospělí).

Usnesení č. 16/2016
VV OSH schvaluje přidělení příspěvku na dopravu pro postupující na krajská kola ve výši 500,- Kč 
na postupující družstvo a 100,- Kč na postupujícího jednotlivce.

Václav Skalický, 1. náměstek starosty OSH – informoval o zahájení Velké ceny Ústeckoorlicka v 
požárním útoku 4. 6. 2016 v Horním Třešňovci a 5. 6. 2016 v Bystřeci, obě soutěže jsou zařazeny 
do Východočeské hasičské ligy.

Pavel Černohous, náměstek starosty OSH – informoval o soutěži TFA na Andrlově Chlumu 23. 4. 
2016, vše proběhlo bez jakýchkoliv problémů.

5) Informace z odborných rad

ORM – Rudolf Rajnet, vedoucí ORM
- informoval o proběhlých soutěžích (viz. Samostatný bod)
- dále informoval o lize v běhu na 60 metrů překážek jednotlivců, zatím byli osloveni pořadatelé, 
rozběhla by se od ročníku 2016/2017 (2-3 soutěže na podzim, 2-3 soutěže na jaře).

ORR – Jiří Kubík, vedoucí ORR
- jednání ORR se uskuteční 31. 5. 2016, kde budou rozlosována čísla na okresní kolo a další 
zajištění okresního kola v požárním sportu.

Jiří Sazima informoval o problematice přihlášek z okrsků, řada přihlášek je chybně vyplněná, 
špatná jména a data narození (nesouhlasí s evidencí), nutné dbát na správné vyplnění.



ORP – Květuše Bogapovová, členka ORP
- informovala o proběhlém vyhodnocení okresního kola výtvarné soutěže Požární ochrana očima 
dětí – 21. 4. 2016 v Mladkově, zúčastnilo se 41 vyhodnocených dětí s rodiči, SDH Mladkov zvládl 
vše na výbornou
- krajské vyhodnocení se uskuteční 16. 6. 2016 v Chrudimi (za ORP se zúčastní Jiří Jedlička)
- dále informovala o možnosti přípravy programu (prevence, hry, apod.) pro děti na okresním kole 
ZPV 2016

OKRR – Josef Matějka, předseda OKRR
- informoval o proběhlém jednání OKRR 20. 4. 2016, byla provede kontrola včasného zaplacení 
členských příspěvků a odevzdání hlášení (vyhodnocení zpětného příspěvku okrskům), dále kontrola
zápisů odborných rad a kontrola odevzdaných cvičení za rok 2015 (u řady chybí zadní strana – 
popis situace).

Usnesení č. 17/2016
VV OSH bere na vědomí informace z odborných rad.

6) Okresní kola hry PLAMEN MH a soutěže dorostu – 27. - 29. 5. 2016
Rudolf Rajnet zhodnotil okresní kola soutěží mládeže:

PLAMEN
mladší žáci – 34 družstev starší žáci – 33 družstev
1. Lukavice A 1. Lukavice
2. Choceň A 2. Letohrad Kunčice A
3. Letohrad Kunčice A 3. Dolní Dobrouč    (všichni tři postup na kraj)

DOROST
dorostenky – družstva dorostenci – družstva dorost - smíšené
1. Letohrad Kunčice 1. Letohrad Orlice 1. Česká Rybná
2. Dolní Dobrouč 2. Letohrad Kunčice
3. Dolní Sloupnice

jednotlivci – mladší (2)
1. Tošovský Robin – SDH Hylváty
2. Krejčíř Michal – SDH Dolní Dobrouč

jednotlivci – střední (7)
1. Toman Vojtěch – SDH Klášterec nad Orlicí
2. Požár Adam – SDH Běstovice
3. Dvořák Matěj – SDH Žichlínek

jednotlivci – starší (7)
1. Rajnet Matěj – SDH Dolní Dobrouč
2. Vranka Vít – SDH Horní Čermná
3. Dvořáček Štěpán – SDH Dolní Dobrouč

jednotlivkyně – mladší (4)
1. Marková Barbora – SDH Horní Čermná
2. Haufová Zuzana – SDH Lukavice
3. Uchytilová Lucie – SDH Lukavice



jednotlivkyně – střední (3)
1. Hejl Samantha – SDH Dolní Čermná
2. Obermajerová Gabriela – SDH Klášterec nad Orlicí
3. Kulhánková Hana – SDH Černovír

jednotlivkyně – starší (6)
1. Lešikarová Markéta – SDH Dolní Čermná
2. Kulhavá Daniela – SDH Horní Čermná
3. Pirklová Marta – SDH Černovír

Na krajské kolo dorostu postupují 3 jednotlivci v každé kategorii, 2 družstva dorostenců a 2 
družstva dorostenek.

Usnesení č. 18/2016
VV OSH bere na vědomí průběh a výsledky okresních kol soutěží mládeže a vyslovuje poděkování 
SDH Mladkov a všem organizátorům za bezproblémový průběh soutěže.

7) Plán akcí na následující období:

10. - 11. 6. 2016 krajské kolo PLAMEN Skuteč – účast starosta
11. 6. 2016 okresní kolo v požárním sportu Mladkov 
18. 6. 2016 krajské kolo soutěže dorostu Pardubice – SPŠCH

oslavy
11. 6. 2016 oslavy výročí SDH Dlouhoňovice – Pavel Dlabka
18. 6. 2016 oslavy 135. výročí SDH Letohrad Červená – Pavel Černohous

soutěže
04. 06. 2016              O pohár obce Horní He manice – sout ž v PSř ě

04. 06. 2016               Hornot eš ovský pohár – sout ž v požárním útoku – VCÚ, V HL – Horní ř ň ě Č
T eš ovecř ň   - Václav Skalický

05. 06. 2016               Byst ecký pohár – sout ž v požárním útoku – VCÚ, V HL – Byst ec – V. Skalickýř ě Č ř

11. 06. 2016                T ebovický pohár – sout ž v požárním útoku – MH a PS – T eboviceř ě ř

18. 06. 2016               Soptík v závod zru nosti – Lichkov – sout ž MHů č ě

18. 06. 2016               Memoriál Josefa Hynka – IV. ro ník – Sopotnice – sout ž v požárním útokuč ě

18. 06. 2016               O Horno ermenského Koupáka – Horní ermná – netradi ní požární útokč Č č

25. 06. 2016               O erného výra – sout ž v požárním útoku – VCÚ – ernovír – V. Skalickýč ě Č

26. 06. 2016               O putovní pohár SDH Byst ec a obce Byst ec – sout ž ligy MH v požárním útokuř ř ě

Usnesení č. 19/2016
VV OSH bere na vědomí plán akcí na červen 2016.

9) Návrhy na vyznamenání
VV OSH projednal došlé návrhy na vyznamenání. Všechny návrhy, které splňují Statut 
vyznamenání byly schváleny.

Usnesení č. 20/2016



VV OSH schvaluje návrhy na vyznamenání.

V 17,30 hodin starosta jednání ukončil. Příští jednání se uskuteční v pondělí 27. 6. 2016 od 16 
hodin na OSH.

Zapsal: Jiří Sazima ____________________________

Ověřili: Josef Matějka ____________________________

Václav Skalický ____________________________

Starosta OSH Jan Růžička ____________________________


