Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH
1/2016 – únor
Úvodem
Vážené hasičky a hasiči,
dostává se Vám do rukou, resp. do monitorů, první vydání elektronického čtvrtletníku – Zpravodaje OSH Ústí nad
Orlicí. Jeho hlavním úkolem bude předávání informací z činnosti okresního sdružení, plánovaných akcích a
samozřejmě i akcí SDH a okrsků v našem okrese. Informovanost je pro Výkonný výbor OSH jednou z priorit, kterou
chceme i tímto Zpravodajem podpořit. Plánujeme, že jej budeme vydávat pouze v elektronické podobě a do svých
emailových schránek ji obdrží všechny sbory, starostové sborů, starostové okrsků a případně další zájemci. Ke
stažení bude také na webových stránkách. Pokud budou starostové chtít, je na nich, jestli jej dále rozešlou, např.
mezi členy Výboru. Na tvorbě Zpravodaje se budou podílet jednotlivé odborné rady OSH. Pokud se mezi členy
našeho sdružení najdou zájemci, kteří by chtěli na tomto čtvrtletníku pracovat, budeme rádi, pokud budou
kontaktovat Okresní sdružení. To, jestli bude mít Zpravodaj OSH význam je jenom na čtenářích. Za jakékoliv
připomínky, náměty či nápady předem děkujeme.
Za VV OSH Jan Růžička
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Nový vzhled webových stránek OSH
Od 3. ledna 2016 jsou na původní adrese www.oshusti.cz
ke zhlédnutí nové webové stránky OSH. Naším cílem
bylo vytvořit webové stránky s maximem informací,
které členové Sdružení potřebují. I zde budeme rádi za
jakékoliv podněty nebo připomínky.

webové stránky: www.oshusti.cz

PLÁN AKCÍ OSH
Jednání, školení, setkání
Termín

Den

Akce

Místo konání

Pořadatel

20. února sobota Školení hospodářů a kontrolních komisí SDH Stanice HZS Hylváty, OSH
zasedací místnost
5. března sobota Školení rozhodčích mládeže II. stupně

Hasičárna Vysoké
Mýto

Odborná rada
mládeže OSH

7. března pondělí Jednání starostů okrsků a Výkonného
výboru OSH Ústí nad Orlicí

Zasedací místnost
OSH, Ústí nad Orlicí

VV OSH

15.
března

Jednání velitelů okrsků a Odborné rady
velitelů OSH Ústí nad Orlicí

Zasedací místnost
OSH, Ústí nad Orlicí

Odborná rada
velitelů OSH

Aktiv vedoucích mládeže SDH

Stanice HZS Hylváty, Odborná rada
zasedací místnost
mládeže OSH

úterý

12. dubna úterý

21. dubna čtvrtek Slavnostní vyhodnocení okresního kola
soutěže „Požární ochrana očima dětí“ 2016

Hasičský dům
Mladkov

Odborná rada
prevence, OSH, SDH
Mladkov

23. dubna sobota Okresní setkání Zasloužilých hasičů OSH
Ústí nad Orlicí

Kulturní dům Lichkov Aktiv zasloužilých
hasičů, OSH, SDH
Lichkov

Soutěže
Termín

Den

28. - 29.
května
30.
května

Akce

Místo konání

Pořadatel

pátek – Okresní kolo hry PLAMEN
sobota

Mladkov

OSH, ORM, SDH
Mladkov

neděle Okresní kolo soutěže dorostu

Mladkov

OSH, ORM, SDH
Mladkov

11. června sobota Okresní kolo v požárním sportu

Mladkov

OSH, ORV, SDH
Mladkov

10. - 11.
června

Skuteč (okres
Chrudim)

OSH Chrudim

18. června sobota Krajské kolo soutěže dorostu Pardubický
kraj

SPŠCH Pardubice

OSH Pardubice

30.
července

SPŠCH Pardubice

OSH Pardubice

pátek- Krajské kolo hry PLAMEN Pardubického
sobota kraje

sobota Krajské kolo v požárním sportu
Pardubického kraje

VÝKONNÝ VÝBOR OSH
Školení hospodářů SDH
Školení hospodářů SDH a

Témata školení:
1) Daňová evidence (vedení „jednoduchého účetnictví“)
členů Kontrolních komisí SDH
2) Daňová přiznání (resp. Informace k povinnosti
podávat daňová přiznání).
proběhne v sobotu 20. února 2016
3) Dotazy ohledně vedení dokladů a účetnictví, případně
v zasedací místnosti HZS Ústí nad Orlicí (v Hylvátech)
kontroly.
Kvůli omezeným prostorovým možnostem je nutné se
Začátek školení je od 9,00 hodin (ukončení cca do 12
dopředu nahlásit starostovi (tel. 731070397
hodin).
nebo email: ruzicka.osh@seznam.cz) s uvedením SDH a
počtu účastníků nejpozději do
Školení provede Ing. Ivan Jirota, hlavní ekonom SH ČMS
10. února 2016.
(z Ústředí).

Jednání starostů okrsků

Otevírací doba kanceláře OSH

Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH

Úřední hodiny v kanceláři OSH:
pondělí
7,30 – 12,00 13,00 – 16,30
úterý
7,30 – 12,00 13,00 – 16,30
středa
7,30 – 12,00 13,00 – 16,30
čtvrtek
7,30 – 12,00 13,00 – 16,30
pátek
7,30 – 12,00
Pondělí a středa paní Eva Faltusová, tedy lze řešit i
záležitosti HVP). Úterý, čtvrtek, pátek pan Jiří Sazima.

se uskuteční v pondělí 7. března 2016
v zasedací místnosti OSH Ústí nad Orlicí
(Tvardkova 1191)
začátek jednání v 15,00 hodin.
Program:
1) Zahájení, program,
2) Informace o činnosti OSH,
3) Hlášení o činnosti SDH a OSH za rok 2015,
4) Plán akcí na rok 2016,
5) Hospodaření OSH 2015, Rozpočet OSH 2016,
6) Informace z Ústředí (program evidence)
7) Různé,
Starostové okrsků obdrží pozvánky.

Kontakty do kanceláře:
telefon – pouze mobil
email – kancelář:

792 306 052
oshuo@seznam.cz

Přítomnost starosty OSH – Jan Růžička
úterý
13,00 – 17,00
středa
12,00 – 14,00 (lichý týden)
13,00 – 17,00 (sudý týden)
čtvrtek
15,30 – 17,30

Návrhy na vyznamenání členů
Upozorňujeme SDH, že návrhy na vyznamenání členů je třeba podávat včas. Dle Stanov se návrhy schvalují a je
třeba počítat s dostatečným časem na vyřízení. V případě okresních vyznamenání počítejte s vyřízením 3 týdny až
1 měsíc, u krajských 1 měsíc až 2, u ústředních až 3 měsíce. Zejména před oslavami výročí a výročními valnými
hromadami si pohlídejte včasné podání.

ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
Zvyšování a obnova kvalifikace vedoucích
Ve dnech 20. - 21. listopadu 2015 uspořádala Odborná rada mládeže Zvyšování a obnovu kvalifikace vedoucích
mládeže v areálu „Školy v přírodě v Nekoři“. Náplní školení byly záležitosti pravidel hry PLAMEN a dorostu, dále
náležitosti vedení kolektivu, práce s dětmi a mládeží a rovněž školení první pomoci. 39 nových vedoucích získalo
kvalifikaci III. stupně, 12 vedoucích si zvýšilo kvalifikaci na II. stupeň. Téměř 100 vedoucích si obnovilo kvalifikace
III. nebo II. stupně. K 1. 1. 2016 máme na OSH celkem 242 kvalifikovaných vedoucích (142 III. stupeň, 97 II. stupeň a
3 I. stupně – z toho 1 garant vzdělávání).

Školení rozhodčích mládeže
Školení rozhodčích mládeže II. stupně se koná

provedení disciplíny a práce rozhodčího na dané disciplíně.

v sobotu 5. března od 8,00 hod. Hasičská zbrojnice ve Vysokém Mýtě

Na školení je nutné mít s sebou:
• Psací potřeby, poznámkový blok
• Platné směrnice pro celoroční činnost MH včetně
Program školení:
platných dodatků
8.00 – 10.30 výklad směrnic – přednáška,diskuse
• Platné směrnice pro celoroční činnost Dorostu
10.30 – 11.30 test
včetně platných dodatků
11.30 – 12.00 oběd
Jsou k dispozici na stránkách www.dh.cz nebo
12.00 – 14.00 praktická zkouška, ústní zkouška
www.oshusti.cz
14.00 – 14.30 vyhodnocení, závěr
• Pro potřeby vystavení průkazu rozhodčího je
třeba donést fotografii 2,5 X 3,5 cm
Způsob zkoušky – dle statutu rozhodčích soutěží mládeže
a ještě cca 85,- Kč na úhradu odznaku
SHČMS
rozhodčího
Písemný test – formou výběru správné odpovědi z několika
nabídnutých. Vše co se objeví v testu bude probráno
Závaznou přihlášku a požadavek na oběd zašlete na
předem v přednášce.
návratce nejpozději do 22. února na e-mail:
Ústní zkouška – zodpovězení vylosované otázky na téma
vaneckova.andula@seznam.cz

Změny ve Směrnici

Soutěž v požárním útoku dorostu

Od 1. 1. 2016 platí 2 nové dodatky ke Směrnicím.

Krajská odborná rada mládeže má v plánu uspořádat na

Dodatek č. 4 ke směrnici Dorost a Dodatek č. 5 ke

každém okrese jednu ligovou soutěž v požárním útoku

směrnici Plamen. U obou dodatků platí v podstatě

pro kategorii dorostu – vždy pro všechna družstva z

stejná změna. Snižuje se výška příčného břevna z 80

kraje. Prosíme zájemce, kteří by soutěž mohli uspořádat,

cm na 70 cm. Stejné změny platí i v pravidlech

aby se přihlásili vedoucímu ORM p. Rajnetovi na e-

požárního sportu. Oba dodatky jsou ke stažení na

mail: rudolf.rajnet@atlas.cz nebo tel: 776 685 292.

webových stránkách.

ODBORNÁ RADA PREVENCE
Doškolení referentů prevence SDH
28.11. loňského roku jsem se sešli v prostorách na stanice HZS v Ústí nad Orlicí na tradičním doškolení referentů
prevence. V roce 2015 byla účast rekordních 51 členů. Na konci školení mohl dobrovolně každý z účastníků napsat
test k získání odbornosti. 27 účastníků získalo odbornost „Preventista III. stupně“ a 2 účastníci „Preventista II.
stupně“. Jména všech nových držitelů odbornosti i těch stávajících jsou na webových stránkách OSH
http://www.oshusti.cz/ v sekci „PREVENCE a O. OBYVATELSTVA“, a máte tak možnost si kontrolovat platnost
trvání Vaší odbornosti. Každý z účastníků si také odnesl na CD podklady s aktuálními odbornými informacemi,
které tak může využít i k další práci ve svém sboru. Všem účastníkům bychom chtěli poděkovat za jejich zájem a
těšíme se na setkání v letošním roce. Michal Ryšavý

Soutěž „Požární ochrana očima dětí“
V letošním roce už probíhá 42. ročník soutěže. Rada
prevence k propagaci vydala i vlastní plakáty a oslovila již
koncem minulého roku školská zařízení - mateřské
školy, základní školy, základní umělecké školy, speciální
školy pro děti s více vadami, pomocné školy, gymnasia,
střední školy, učiliště, a mimoškolská zařízení – domovy
dětí a mládeže a sbory dobrovolných hasičů pracující
s mládeží.
Soutěž má tři části:
1. literární,
2. výtvarnou,
3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií (DT).
Tyto části jsou rozděleny ještě do několika kategorií, a v
základním kole se vyhodnocují tři nejlepší práce ve všech
kategoriích. Účastníci soutěže odevzdají na OSH ČMS
v Ústí nad Orlicí do 15. března 2016 tři nejlepší práce
z každé kategorie. Potom již bude na radě prevence a
odbornících, která vítězná díla vybere v každé kategorii.
Slavnostní vyhodnocení okresního kola proběhne 21.
dubna 2016 v Mladkově. Zde budou předány třem
nejlepším v každé kategorii krásné věcné ceny.
Jiří Jedlička

Metodický pokyn - Odbornosti
Od 1. února 2016 je v účinnosti nový Metodický pokyn k
získávání a prodlužování platnosti odborností v oblasti
požární prevence. Tento pokyn přináší změny
především v prodlužování platnosti (kdo absolvuje
během 5 let 3 rozšiřující semináře, nemusí vykonávat

zkoušku) a dále zavádí průkaz „preventisty“. Podrobněji
budeme informovat v příštím Zpravodaji.

ODBORNÁ RADA VELITELŮ
Rozhodčí v požárním sportu
V loňském roce se 2x uskutečnila obnova kvalifikací rozhodčích v požárním sportu, a to v březnu a v listopadu. Při
březnovém přezkoušení získalo kvalifikaci 21 nových rozhodčích. Rozhodčí, kteří získali kvalifikaci
v roce 2010 a neobnovili si ji v roce 2015, tato propadla a budou muset absolvovat nové dvoudenní školení. K 1. 1.
2016 máme na OSH 71 rozhodčích v požárním sportu kvalifikačního stupně II. Aktuální seznam rozhodčích s
vyznačením platnosti je ke stažení na www.oshusti.cz

Nová dotace pro dobrovolné hasiče
Dne 27. ledna 2016, v budově Úřadu vlády premiér Bohuslav Sobotka, ministr vnitra Milan Chovanec a generální
ředitel Hasičského záchranného sboru brig. gen. Drahoslav Ryba slavnostně odstartovali novou dotaci pro
dobrovolné hasiče.
Tato dotace je určena na nákup dopravních automobilů a na výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic
jednotek SDH obcí. Jde o zcela nový dotační titul, který umožňuje bez rozdílu všem jednotkám požární
ochrany získat dotaci na nákup dopravních automobilů nebo na výstavbu nebo rekonstrukci požárních
zbrojnic. Státní rozpočet počítá pro rok 2016 s částkou 250 mil. Kč, přičemž spoluúčast krajů a obcí se
předpokládá také ve výši 250 mil. Kč.
Nedůležitější rozdíl oproti stávajícím dotacím spočívá v tom, že si o ní budou moci žádat všechny jednotky
dobrovolných hasičů, bez rozdílu kategorie, tedy i jednotky JPO V. Dalším rozdílem, který přivítají zejména
menší sbory, je ten, že finance bude možné čerpat na dopravní automobily a také na výstavbu a rekonstrukce
požárních zbrojnic. Toto až do dnešní doby nebylo možné.
Správou a organizací dotací bylo pověřeno MV – generální ředitelství HZS ČR. Bezprostředně po projednávání
státního rozpočtu na rok 2016, kde se podařilo ministrovi vnitra vyjednat pro dobrovolné hasiče již zmíněnou
částku 250 mil. Kč, začala dlouhá řada jednání s Asociací krajů, Svazem měst a obcí a Sdružením místních
samospráv o nastavení zásad pro fungování této dotace. Současně bylo nutné provést i změny v platné legislativě,
protože předešlá právní úprava neumožňovala přidělovat dotace všem jednotkám a neumožňovala rovněž
financovat stavby. Od 1. 1. 2016 je účinný nový Zákon o HZS ČR, který ve své druhé části novelizoval Zákon o
požární ochraně tak, aby bylo možné tyto dotace poskytovat. Tím byly vytvořeny všechny předpoklady pro
realizaci této dotace. Generální ředitelství HZS ČR následně zpracovalo zásady pro poskytování dotace i další
potřebnou dokumentaci.
V polovině ledna proběhlo závěrečné vypořádání připomínek s hejtmany krajů a vedením Svazu měst a obcí, kde
již byla schválena finální podoba zásad pro poskytování těchto dotací. Všechny informace jsou souhrnně
zveřejněny na webových stránkách www.hzscr.cz v rubrice Dotace obcím.
Převzato z tiskové zprávy HZS ČR – kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tisková mluvčí HZS.

AKTIV ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ
Z činnosti Aktivu zasloužilých hasičů
Zasloužilí hasiči mají na našem okrese dlouhodobou tradici. V letech 1990 – 2000 byly pořádány týdenní zájezdy
do Jánských Koupelí, kde mohli zájemci strávit pěkný a zajímavý týden s poznáváním širokého okolí i se svými
manželkami. Postupně jsme však přecházeli k setkáním typu okresního, posléze i setkání krajského. Velký podíl
na těchto setkáních měl pan Emil Dušek, který pravidelně jezdil se zájemci do Jánských Koupelí.
V roce 2015, kdy se konalo okresní Shromáždění představitelů sborů, se aktiv Zasloužilých hasičů pozměnil.
Dlouholetý starosta OSH pan Emil Dušek skončil ve funkci vedoucího aktivu ZH a jeho práci převzala paní Eva
Faltusová. Aktiv má 4 členy a to: Jana Borovského, (SDH Dolní Třešňovec), Miloše Bartoše (SDH Libecina),
Bohuslava Broulíka (SDH Vlčkov) a Václava Lehkého (SDH Nekoř). Aktiv se pravidelně schází 4x do roka, podílí se
na výběru a schvalování žádostí o titul ZH, dále pak setkáních ať již okresních či krajských.
V roce 2015 bylo setkání hasičů mající titul ZH pouze krajské a to na okrese Chrudim – Hlinsko. Z našeho okresu se
zúčastnilo 33 hasičů spolu se svými manželkami. Program na tomto setkání byl velmi bohatý za účasti nejen
čelních představitelů veřejného života, ale také představitelů SH. Již samotný příchod do této budovy
(multifunkční budova) byl pro nás téměř ohromující a nic to nezadalo se samotným připraveným programem, kde
lví podíl měli dobrovolní hasiči z Hlinska. Střídaly se scénky, ukázky dětí, písničky, hudba včetně závěrečného
tance nás všech. Nemohu zapomenout i na plné stoly všelijakých dobrot. Myslím si, že nejen naši hasiči byli velmi
spokojeni, ale určitě i zástupci ostatních okresů. Motto, které znělo z úst všech řečníků bylo především
poděkování těm hasičům, kteří odvedli kus poctivé práce ve svém životě na úseku dobrovolné požární ochrany.
V letošním roce náš okres čekají dvě akce – setkání ZH okresní i krajské a již teď se na ně připravujeme. Okresní
setkání se uskuteční 23.4.2016 pod patronací SDH Lichkov. Krajské setkání se uskuteční pod patronací SDH Dolní
Čermná. (5.11.2016).
Prioritou však zůstává návštěva těch zasloužilých hasičů, kteří se dlouhodobě ze zdravotních důvodů nezúčastňují
takovýchto akcí. Byl navštíven pan Václav Ondráček z SDH Vysoké Mýto a pan Josef Doležal, dlouhodobý starosta
OSH, kterého jsme navštívili v sanatorium v Holicích.
V letošním roce bychom chtěli navštívit Františka Kozáka, Zdeňka Hromádku a paní Růženu Kovářovou.
Okres Ústí nad Orlicí má 41 mužů a 4 ženy (žijící) vlastníci titul ZH pro rok 2016 jsou připraveny 2 návrhy a to Josef
Tareš – SDH Žichlínek a Josef Vaníček SDH Nekoř.

Za aktiv ZH: Eva Faltusová

INFORMACE
Biokrby – aktuality z Odborné rady prevence
Na našem trhu se objevily nové bytové doplňky - BIOKRBY. Jedná se o funkční dekoraci s otevřeným plamenem,
která může vypadat jako prastarý krb a nebo také jako ultra moderní umění. Od těchto krbů již vzniklo několik
požárů. Proto při jejich instalaci a používání dodržujte tyto pravidla:
* pečlivě si prostudujte a dodržujte návod k obsluze výrobku,
* nikdy nedolévejte biolíh, pokud v krbu stále hoří, ale až po dohoření, počkejte minimálně 15 minut, aby
BIOKRB vychladl, jinak hrozí možnost vzniku požáru a popálení obsluhy,
* dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od BIOKRBU,
* zajistěte pravidelné větrání prostoru podle návodu výrobce,
* jako palivo používejte pouze palivo v originálních obalech a schválené pro toto použití,
* pokud se Vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky
150 nebo 112,
A nezapomeňte, každý si musí počínat tak, aby při používání tepelných spotřebičů a manipulaci s otevřeným
ohněm nedocházelo ke vzniku požáru.
Květuše Bogapovová

