
Zápis z 16. jednání VV OSH, 31. 10. 2016, zasedací místnost OSH Ústí nad Orlicí 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Pavel Černohous 

 

Jednání v 15,30 hodin zahájil starosta. 

 

1) Program jednání, zapisovatel, ověřovatelé, 

Starosta zmínil program jednání, který obdrželi členové VV OSH s pozvánkou, dále vyjmenoval 

materiály, které dostali členové před jednáním. 

Zapisovatelem jednání byl určen Jiří Sazima, ověřovatelé Jiří Šára a František Matějka. 

 

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

Jednání zahájil Jiří Sazima informací ze Shromáždění starostů OSH, 22. 10. 2016, Přibyslav  

- informace ohledně nových průkazů, 

- schválen doplněk Stejnokrojového předpisu – nově lodička, 

- informace průběhu jednání – schválení rozpočtu SH ČMS na rok 2017, průběžné plnění rozpočtu 

2016, 

- plán akcí na rok 2017, zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017 

 

Starosta podal další informace: 

- trika dle Stejnokrojového předpisu dle objednání jsou již na OSH – 575,- Kč/kus – nosí se 

brigadýrka, jako součást vycházkového stejnokroje, 

 

Starosta dále podal informace z porady VV KSH 20. 9. 2016 a 25. 10. 2016 

- Superpohár hejtmana PK – 15. 10. 2016 Čeperka – hodnocení, účast družstev, vynikající umístění, 

- Specializace MH – brožury jsou na OSH pro vedoucí mládeže, obdrží zdarma, 

- budou vydány tvrdé záložky ze Směrnic (značky, uzle, PO) 

- termíny a místa postupových soutěží 2016 – viz. Plán akcí na rok 2017 

- schválen postupový klíč na KK – mládež (3x družstvo, 5x jednotlivec), dorost (2x družstvo, 3x 

jednotlivec), dospělí (OK 1 – 4 družstva postupuje 1, 5 – 9 postupují 2, 10 a víc postupují 3 + vítěz 

KK) 

- dorost – jen krajské kolo – zamítnuto, bude i nadále okresní a krajské, 

- 1. 10. 2016 Mladějov – návštěva premiéra – udělena Medaile hejtmana PK pro Emila Duška 

- OSH obdrží 15.000,- Kč jako příspěvek na ZPV od KSH 

- TFA 2017 – Krajský pohár – oslovit pořadatele, kteří budou mít zájem být do poháru zařazeni 

- pojištění strojů FOX 

- liga dorostu – 6. 5. Třemošnice, 27. 5. Čeperka, 30. 9. Mladějov,  okres UO – oslovit možné 

pořadatele 

- krajské dotace 2017 – posun termínu až do konce ledna 2017 

- ustavení KORHS – za OSH Ústí nad Orlicí Václav Skalický 

- vytvořena záslužná medaile KSH Pardubického kraje – případné návrhy z OSH Ústí nad Orlicí, 

 

Dále starosta informoval o chodu kanceláře OSH – HVP (E. Faltusová) – pondělí a středa 

odpoledne, J. Sazima – pondělí, středa a čtvrtek dopoledne, starosta – úterý, středa a čtvrtek 

odpoledne. 

 

Václav Skalický, 1. náměstek starosty OSH, provedl hodnocení letošního ročníku Velké ceny 

Ústeckoorlicka v požárním útoku, dále informoval o účasti družstev v Extralize a VČHL. Rovněž 

informoval o proběhlé soutěži v Širokém Dole 29. 10. 2016, 

 

Jiří Bartoníček, člen VV OSH informoval o školení rozhodčích instruktorů v PS. 



Usnesení č. 33/2016 

VV OSH bere na vědomí informace starosty OSH a členů VV OSH. 

 

Starosta informoval o brožuře o prevenci pro seniory, máme možnost dotisku za 20,- Kč/kus. 

Starosta navrhl přikoupit 200 ks této brožury pro potřeby preventistů. 

 

Usnesení č. 34/2016 

VV OSH schvaluje dotisk 200 ks brožur pro seniory o požární prevenci. 

 

Starosta informoval o prezentaci činnosti OSH Ústí nad Orlicí (Hasičské noviny, webové stránky, 

Zpravodaj OSH) a navrhl zřízení profilu OSH na Facebooku. 

 

Usnesení č. 35/2016 

VV OSH schvaluje zřízení facebookového profilu OSH Ústí nad Orlicí. 

 

Starosta zmínil akci – poděkování – za reprezentaci družstev a jednotlivců z OSH, kteří se zúčastnili 

Mistrovství ČR v roce 2016 – návrh pátek odpoledne v zasedací místnosti OSH (počátek prosince), 

týká se: 

- družstvo žáků – SDH Dolní Dobrouč 

- dorost – 2x jednotlivkyně SDH Horní Čermná 

- dospělí – M. Lešikarová (D. Čermná), M. Zastoupil (Svatý Jiří) 

- TFA – družstvo 5 členů – všichni z našeho OSH 

 

Usnesení č. 36/2016 

VV OSH schvaluje uspořádání poděkování reprezentantům OSH a ukládá starostovi zajistit pozvání 

a organizaci poděkování. 

 

Starosta informoval o aktuálních informací ohledně dotace Program VIII. Aktivní sportovci zadal J. 

Sazima do evidence dle odevzdaných přihlášek. SDH mohou prostřednictvím aplikace přes web SH 

ČMS zadat svoje sportovce. 

 

Starosta informoval o potřebě koupě počítače – notebooku – do kanceláře OSH. Nákup bude hrazen 

částečně z dotace. 

 

Usnesení č. 37/2016 

VV OSH schvaluje koupi počítače – notebooku – do kanceláře OSH a ukládá starostovi zajistit 

koupi. 

 

2) Informace z činnosti odborných rad OSH 

ORM – Rudolf Rajnet, vedoucí ORM 

- podal informace o Aktivu vedoucích mládeže v září 2016 

- dále informoval o rozběhlé Lize OSH v běhu na 60 metrů překážek jednotlivce (účast 141 

soutěžících na soutěži v Mladkově) 

- podal informace o Okresním kole ZPV Dolní Čermná 22. 10. 2016, účast 132 hlídek, 51 

jednotlivců (40 družstev mladších – 68 hlídek, 39 družstev starších žáků – 60 hlídek, 2 dorostenci, 5 

dorostenky, 51 jednotlivců – dorostu) 

- jednání ORM proběhne 1. 11. 2016 na OSH 

 

ORR – Jiří Kubík, vedoucí ORR 

- podal informace o jednání, 

- poslední jednání se uskuteční 18. 11. 2016 na Lanšperku, 

- proběhnou případné zkoušky Hasič III. a Hasič II. 



ORP a OO – Jiří Šára, vedoucí ORP 

- 17. 10. 2016 proběhlo setkání referentů prevence okrsků – předány brožury Senior 

- nový ročník PO Očima dětí – plakáty, bude rozesláno do škol 

- 26. 11. 2016 proběhne na HZS doškolení referentů prevence s možností zkoušek 

- program na OK ZPV – poděkování starosty OSH 

 

OKRR – Josef Matějka, předseda OKRR 

- 2x provedl uzávěrku na OSH 

- jednání je plánováno na 2. 11. 2016, proběhne kontrola vyúčtování dotací MŠMT na MTZ a VA 

- dále informoval, že se zúčastnil OK ZPV v Dolní Čermné a akce „Stínání berana“ v Letohradu-

Kunčicích – u příležitosti oslav 125. výročí založení SDH 

 

Aktiv ZH – Eva Faltusová, vedoucí AZH 

- informovala o přípravě Setkání ZH Pardubického kraje  5. 11. 2016 v Dolní Čermné 

- pozvala přítomné na Setkání 

 

Usnesení č. 38/2016 

VV OSH bere na vědomí informace z odborných rad OSH. 

 

3) Příprava jednání starostů SDH po obvodech – listopad 2016 

Starosta zmínil změnu termínu Vysoké Mýto na 9. 11. 2016 od 15 hodin 

- program – prezentace – zprávy za odborné rady + 2 členové VV OSH na pomoc 

 

9. 11. 2016 Vysoké Mýto 15 hodin 

15. 11. 2016 Ústí nad Orlicí 15 hodin 

15. 11. 2016 Lanškroun 18 hodin 

16. 11. 2016 Letohrad (Žamberk) 15 hodin 

16. 11. 2016 Králíky 18 hodin 

 

Usnesení č. 39/2016 

VV OSH bere na vědomí přípravu Shromáždění představitelů SDH po obvodech. 

 

4) Zajištění VVH SDH a okrsků 2016/2017, členské příspěvky 2017, 

Starosta informoval o výši členského příspěvku – zůstává 100,- Kč, dále informoval, že na webu 

OSH bude tabulka, která bude průběžně aktualizována s přehledem plateb a odevzdaných hlášení za 

rok 2016. 

 

5) Plán akcí do konce roku 2016 

5. 11. 2016  Krajské setkání ZH Pardubického kraje – Dolní Čermná 

11. - 12. 11. 2016 Zvyšování a obnova kvalifikace vedoucích – Nekoř 

19. 11. 2016  Slavnostní vyhlášení výsledků VCÚ – Mostek 

26. 11. 2016  Doškolení referentů prevence SDH a okrsků – HZS Ústí nad Orlicí 

 

19. 11. 2016  Oslavy 135. výročí založení SDH Hrušová 

 

Usnesení č. 40/2016 

VV OSH bere na vědomí plánované akce OSH do konce roku 2016. 

 

6) Plán akcí na rok 2017 – termíny akcí a postupových soutěží 

Starosta přednesl návrh termínů soutěží a akcí na rok 2017 

 

 



duben 2017  slavnostní vyhlášení okresního kola PO Očima dětí – Česká Třebová 

 

29. 4. 2017  Setkání ZH a nositelů ŘSF OSH Ústí nad Orlicí – Mistrovice 

 

26. - 27. 5. 2017 Okresní kolo hry PLAMEN – Mladkov 

 

10. 6. 2017  Okresní kolo v požárním sportu – Mladkov 

 

11. 6. 2017  Okresní kolo soutěže dorostu – Mladkov 

 

16. - 17. 6. 2017 Krajské kolo hry PLAMEN – okres UO 

 

24. 6. 2017  Krajské kolo soutěže dorostu – okres SY 

 

15. 7. 2017  Krajské kolo v požárním sportu – okres CR 

 

září 2017  Krajské setkání ZH Pardubického kraje – okres SY 

 

7. 10. 2017  Superpohár hejtmana Pardubického kraje – okres SY 

 

14. 10. 2017  Okresní kolo ZPV MH a D – Horní Čermná 

 

Usnesení č. 41/2016 

VV OSH schvaluje termíny akcí a postupových soutěží na rok 2017 a ukládá starostovi domluvit 

termíny okresních kol se SDH Mladkov. 

 

7) Návrhy na vyznamenání 

Všechny došlé návrhy na vyznamenání byly projednány a ty, které splňují Statut vyznamenání byly 

schváleny. 

 

8) Různé 

Jiří Sazima navrhl, aby do přihlášek soutěží dospělých (zejména VCÚ) byla pro příští rok doplněna 

kolonka SDH, ve které je soutěžící členem. Výrazně to usnadní zadávání sportovců do evidence. 

 

Starosta jednání ukončil v 16,45 hod. Příští jednání VV OSH se uskuteční v pátek 2. 12. 2016 od 16 

hodin na Lanšperku. 

 

Zapisovatel:  Jiří Sazima   _______________________________ 

 

 

Ověřovatelé:  František Matějka  _______________________________ 

 

 

   Jiří Šára   _______________________________ 

 

 

Starosta OSH:  Jan Růžička   _______________________________ 

 


