
Zápis ze Shromáždění představitelů SDH OSH Ústí nad Orlicí po obvodech
14. 11. 2017 15,00 obvod Ústí nad Orlicí zasedací místnost OSH ÚnO
14. 11. 2017 18,00 obvod Lanškroun stanice HZS Lanškroun
15. 11. 2017 15,00 obvod Vysoké Mýto stanice HZS Vysoké Mýto
16. 11. 2016 15,00 obvod Žamberk hasičská zbrojnice Letohrad
16. 11. 2016 18,00 obvod Králíky stanice HZS Králíky
Přítomno: zástupci 123 SDH OSH Ústí nad Orlicí (z 145)
Jednání bylo doprovázeno prezentací.

1) Úvod, přivítání,
Přítomné přivítal starosta OSH Jan Růžička a seznámil je s programem jednání:

1) Činnost VV OSH a odborných rad OSH, okresní kontrolní a revizní rady,
2) Výsledky soutěží za rok 2017,
3) Informace z Ústředí – nové průkazy, přístup do programu Evidence, EET, Zveřejňování 

účetní uzávěrky SDH, nové Stanovy SH ČMS,
4) Plán akcí na rok 2018,
5) Hlášení o činnosti, Členské příspěvky, zajištění VVH SDH a okrsků,
6) Různé

Dále vyjmenoval materiály, které zástupci SDH obdrželi k jednání:
a) Formulář – Hlášení o činnosti SDH za rok 2017,
b) Formulář – Registrační list kolektivu MH na rok 2018,
c) Dopis – členské příspěvky, zajištění VVH, odevzdání Hlášení o činnosti
d) Kalendáříky, bloky, nabídka HVP, a.s.

2) Informace o činnosti VV OSH, Informace z     Ústředí,  
Starosta podal informace o činnosti VV OSH Ústí nad Orlicí

- Probíhají pravidelná jednání, zápisy jsou průběžně zveřejňovány na webu OSH
- Od 1. 9. 2017 nová pracovnice kanceláře OSH Lenka Břízová – telefon 792315600, 

email zůstává oshuo@seznam.cz, rozšíření otevírací doby kanceláře OSH,
- Zmínil nutnost zdůvodnění u návrhů na vyznamenání a jejich včasné podání,
- Informace ohledně evidenčního programu a kontrola údajů + nahrání fotografií
- průběžná informace o výměně členských průkazů – zatím probíhá, velmi slabý zájem 

ze strany SDH, nutné podat žádosti co nejdříve,
- Informace ke změně Stanov SH ČMS s účinností od 1. 9. 2017 – statutární 

orgán=starosta SDH, kontrolní orgán = revizor, volební období, zrušení mimořádného 
členství,

- úprava Metodického pokynu k EET – od května 2017 změna podmínek (zvýšen limit)

3) Informace z     Odborné rady mládeže OSH  
(VM – Ing. Zbyněk Neudert, UO – Jan Růžička, LA – Rudolf Rajnet, ŽA – Anna Vaněčková, KR – 
Anna Vaněčková)

mailto:oshuo@seznam.cz


• Plamen 2017/2018  

• Nový ročník hry Plamen a celoroční činnost dorostu byly zahájeny ZPV 7. 10. 2017 v 
Horní Čermné. Ze 45 SDH našeho okresu, kteří do soutěže přihlásily svá družstva bylo 
40 družstev mladších (67 hlídek), 43 družstev starších (62 hlídek), 6 družstev 
dorostenek, 2 družstva dorostenců,1 družstvo smíšené a 62 jednotlivců dorostu (37 
chlapců a 25 dívek). Výsledkové listiny jsou k dispozici na internetových stránkách 
OSH Ústí n. O.

• Před každou okresní soutěží se koná aktiv vedoucích mládeže (tj. v měsících duben a 
září).  Zde získávají důležité informace pro svoji činnost, zejména o změnách pravidel, 
o předkládání dokumentů na  jednotlivých soutěžích a  hlavně je zde doplňováno OZ 
soutěží o  rozhodčí na jednotlivých disciplínách. Prosíme Vás abyste ve svých sborech 
poukázali na důležitost těchto setkání.

• Termíny postupových soutěží MH a D v     příštím roce  

• V pátek 25. května a sobotu 26. května 2018 bude v Mladkově okresní vyhodnocení 
hry Plamen pro MH.

• V neděli 10. června 2018 bude v Mladkově okresní vyhodnocení celoroční činnosti 
dorostu.

• V pátek 8. června  a sobotu 9. června 2018 bude na okrese Pardubice krajské kolo 
Plamen pro MH. 

• V sobotu 16. června 2018 se bude konat na okrese Svitavy krajské kolo dorostu

• ZPV pro MH a dorost v dalším ročníku bude 6. října 2018 v Letohradě - Kunčicích.

• Liga v     běhu na 60 m s     překážkami pro mladé hasiče  

• Odborná rada mládeže vyhlásila pro nový ročník 2017/2018 soutěž pro mladé hasiče 
„Liga v běhu na 60 m s překážkami“, která bude mít maximálně 8 závodů.

• První čtyři již proběhly a to:

17. září 2017 v Lanškrouně (pořádalo SDH Dolní Třešňovec) a zúčastnilo se ho 163 závodníků.

23. září 2017 v Černovíru v rámci „Memoriálu Zdeňka Veselého“ a zúčastnilo se ho 197 
závodníků.

30. září 2017 v Mladkově a zúčastnilo se ho 123 závodníků.

14. října 2017 v Bohousové s účasti 156 závodníků.

Další budou v příštím roce v  termínech:

28.  dubna 2018 v Chocni



11. – 12.  května 2018 ve Svatém Jiří v rámci pohárové soutěže  

20.  května 2018 v Žamberku

25. května 2018 na Okresním kole Plamen v Mladkově – toto bude  závěrečný závod, kde 
bude provedeno celkové vyhodnocení.

Nejlépe umístění jednotlivci (5) z jednotlivých kategorií, které jsou stanoveny dle nových 
směrnic Plamen budou postupovat na Krajské kolo. 

Propozice  a průběžné výsledky jsou zveřejněny na internetových stránkách OSH.  

•  Liga v     běhu na 100 m s     překážkami pro dorost  

Odborná rada mládeže vyhlásila pro nový ročník 2017/2018 soutěž pro dorost „Liga v běhu 
na 100 m s překážkami“, která bude mít maximálně 4 závody.

První dva již proběhly a to:

17. září 2017 v Lanškrouně (pořádalo SDH Dolní Třešňovec) a zúčastnilo se ho 57 závodníků.

30. září 2017 v Mladkově s účastí 64 závodníků.

Další budou v příštím roce v  termínech:

5. (6.)  května 2018 ve Vysokém Mýtě v rámci pohárové soutěže  

20.  května 2018 v Žamberku

Propozice  a průběžné výsledky jsou zveřejněny na internetových stránkách OSH.

• Plnění odznaků odborností MH od ročníku 2017/2018  

• ORM projednala a rozhodla, že  s účinností od ročníku 2017/2018 bude plnění 
odznaků odborností MH  prováděno přezkoušením mladých hasičů 

komisí určenou ORM. Probíhat bude v měsíci březnu 2018 na 3 místech v okrese. Do 
hry PLAMEN budou do okruhu III. hodnocení kronik započítávány pouze odznaky 
odbornosti splněné tímto způsobem !!!! Odznaky specializací budou plněny na úrovni 
SDH. K tomuto účelu obdržely na ZPV a na školení vedoucích všechny sbory brožuru 
„Plnění odznaků odborností MH“, ze které budou čerpány otázky k testům a 
pohovorům při prováděných zkouškách. Časový harmonogram zkoušek bude 
vypracován ORM a rozeslán vedoucím v dostatečném předstihu.

• Školení vedoucích mládeže na získání a obnovu kvalifikace  

• Proběhlo v termínu pátek 10. – sobota 11. listopadu ve Škole v přírodě v Nekoři. 
V letošním roce úspěšně absolvovalo zkoušky 49 vedoucích na získání kvalifikačního 
stupně III. a 10 vedoucích si zvýšilo na II. kvalifikační stupeň. Na obnovu kvalifikací se 
dostavilo 121 vedoucích. Obnovu je nutné provádět po 2 letech, jinak kvalifikace 
propadá a je třeba absolvovat nové školení a zkoušky.  Na našem okrese jsme měli 
k 1. 1. 2017 celkem 276 vedoucích mládeže( 168 kval. III., 105 kval. II. a 3 kval. I.).



• Po školení vedoucích je nutno v     SDH zaktualizovat k     1.1. „Registrační list“ vedoucích   
MH, kde je nutno doplnit nové vedoucí a zvýšení nebo získání kvalifikací.

• Školení rozhodčích mládeže a dorostu:   Na našem okrese máme nyní 55 rozhodčích 
mládeže, ale  mnozí z nich tuto činnost vůbec nevykonávají a do rozhodování na 
soutěžích se nezapojují. Přitom je to jedna z povinností držitelů tohoto osvědčení. 
V březnu 2018 bude provedeno školení rozhodčích na disciplíny Plamen a dorost. Zde 
je platnost 5 let a v tomto termínu by mělo obnovit kvalifikaci 26 rozhodčích. Podle 
zájmu budou proškoleni i noví zájemci.

4) Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva
(VM – Květuše Bogapovová, UO – Michal Ryšavý, LA – Jiří Jedlička, ŽA, KR – Bc. Milan 
Kacálek)

- Informace z proběhlého ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí 2017, krajské 
vyhodnocení, 2 úspěšní soutěžící v celostátním kole

- Doškolení referentů prevence (možnost zkoušek Preventista III. a Preventista II.) 
proběhne 25. 11. 2017 od 8 hodin na HZS Ústí nad Orlicí (nutnost se nahlásit na email 
K. Bogapovové)

- 44. ročník Požární ochrana očima dětí 2018 – bude rozesláno na školy, na vedoucí 
mládeže SDH, zpracování plakát, práce odevzdat do 15. 3. 2018 na OSH,

- Materiály prevence – nové brožury pro občany – k vyzvednutí na OSH,
- V roce 2017 proběhl praktický výcvik – březen – školení první pomoci v březnu a 

dubnu, v září kurz záchrana tonoucího na Pastvinách,
- na rok 2018 se plánují další kurzy první pomoci + záchrana z prolomené ledové 

plochy, první pomoc a dětské úrazy,

5) Odborná rada represe, výsledky soutěží
(VM – Jiří Kubík, UO – Leoš Minář, LA, KR, ŽA – Jan Růžička)

- Zkoušky Hasič III. a Hasič II. – nové zkoušky proběhnou v únoru až březnu 2018, nutné 
podat žádost na OSH,í

- Výsledky – okrskové soutěže, okresní kolo, krajské kolo v požárním sportu
- Termíny na rok 2018 – okresní kolo v PS – 9. 6. 2018 Mladkov, krajské kolo – 30. 6. 

2018 okres Svitavy,
- 3 noví držitelé odbornosti Rozhodčí instruktor PS – v březnu 2018 proběhnou nové 

zkoušky pro rozhodčí PS a doškolení z nových Směrnic, zájemci se mohou hlásit na 
OSH.

6) Aktiv zasloužilých hasičů OSH – Jan Růžička
− květen 2017 – nové tituly – Jindřich Ryšavý (SDH Dolní Dobrouč), Ladislav Sýkora 

(SDH Letohrad-Kunčice)
− listopad 2017 – nové tituly – Miroslav Netušil (SDH Orličky), Josef Oliva (SDH Svatý 

Jiří), František Vencl (SDH Líšnice)



- 22. 4. 2017 – proběhlo okresní setkání držitelů Titulu Zasloužilý hasič a nově i držitelů Řádu 
sv. Floriána v Mistrovicích – velmi vydařené, poděkování SDH Mistrovice a okrsku
- 28. 10. 2017 – krajské setkání ZH – Městečko Trnávka
- pro rok 2018 – okresní setkání 14. 4. 2018 v Přívratě, 10. 11. 2018 krajské v Pardubicích,

7) Okresní kontrolní a revizní rada – Josef Matějka (UO, LA, ŽA, KR), Miloslav Bartoš (VM)
- Inventura majetku , spotřebního materiálu , pokladny 
- Kniha jízd služebního vozidla

- Měsíční  uzávěrky

- Příprava rozpočtu OSH , čerpání rozpočtu OSH

- Kontrola vyúčtování dotací MŠMT – tábory , VA 

- Kontrola materiálů z okrsků – VVH SDH , VVH okrsků

     okrskové schůze , cvičení/praktický výcvik

- Zpětný příspěvek okrskům  

     zaplacené čl. příspěvky a hlášení z VVH SDH , 2 schůze   

     okrsku , 2 cvičení/praktický výcvik , materiály z okrskové 

     soutěže

                    2,-kč na člena – okrsky 2 , 7 , 11 , 14 , 18 , 24

     + účast družstva z okrsku na OK v PS 

                    3,-Kč – okrsky 3 , 4 , 22 , 23 , 26 , 27

 Pro rok 2018:

     - Zaplacené čl. příspěvky a Hlášení do 14.1.2018

     - Odevzdané 2 schůze okrsku do 31.1.2018

     - Odevzdané 2 cvičení/praktický výcvik do 31.1.2018

     - Odevzdané materiály z okrskové soutěže (propozice,    

         přihlášky, výsledky, rozhodčí)    3,-Kč

     - Účast družstev na okresním kole v PS     5,-Kč

- Dotace MŠMT – Program VIII – v PAK obdrželo 44 SDH

     v našem okrese obdrželo dotaci 20 SDH skoro 1milion Kč

8) Hlášení o činnosti SDH za rok 2017
- starosta podal informace k vyplnění Hlášení – je možné odeslat přes program Evidence 
SDH, nebo emailem nebo v papírové podobě – termín do 14. 1. 2018 (nebo do týdne po 
Výroční valné hromadě SDH),
- starosta dále podal informace k platbě členských příspěvků



Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál zdárný průběh VVH a rovněž popřál zdraví a 
spokojenost do nového roku 2018.

Zapsal: Jan Růžička _______________________________

Ověřili: obvod VM Miloslav Bartoš _______________________________

obvod UO Jiří Sazima _______________________________

obvod LA Josef Matějka _______________________________

obvod ŽA Miroslav Jirčík _______________________________

obvod KR Jiří Bartoníček _______________________________


