
Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH
2/2016 – květen

Úvodem

Vážené hasičky a hasiči,

druhé číslo Zpravodaje OSH vychází sice s malým zpožděním, ale přeci jen. Najdete v něm informace o proběhlých

akcích v našem OSH. Jsem velmi rád, že se nám podařilo zrealizovat školení hospodářů, v březnu též proběhla

jednání starostů okrsků a velitelů okrsků, v dubnu Aktiv vedoucích mládeže. Pomalu se rozbíhá soutěžní sezóna.

Právě u soutěží se od nás nově vyžaduje povinnost evidovat sportovce v rámci našeho Sdružení (viz. Článek níže).

Bohužel chceme jako Sdružení v následujících letech čerpat finanční prostředky na sport, takže pro to musíme

něco udělat. Rovněž nás na podzim čekají další administrativní povinnosti z důvodu účinnosti Nového občanského

zákoníku. Stejně jako při přeregistraci i zde chceme sborům pomoci a usnadnit administrativní zátěž, která se,

bohužel, neustále zvyšuje. Úspěšně se také plní webové stránky OSH. Na úvodní stránce zveřejňujeme kalendář

akcí sborů (dle kalendáře soutěží).  Pokud budete chtít zveřejnit pozvánku na akci,  stačí poslat na mail a my ji

zveřejníme. Stejně tak pokud chcete informovat o proběhlých akcích ve vašich Sborech. Přeji úspěšné vykročení

do soutěžní sezóny a pohodový průběh vašich hasičských akcí.

Za VV OSH Jan Růžička
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Kontakty:

email:  oshuo@seznam.cz (kancelář OSH) 

ruzicka.osh@seznam.cz (starosta OSH)

webové stránky: www.oshusti.cz 

Nový Stejnokrojový předpis

Od 1. 6. 2016 vchází v platnost nový Stejnokrojový 

předpis SH ČMS, který mimo jiné zavádí nová trička, šaty

pro ženy a upravuje funkční označení.

mailto:oshuo@seznam.cz
http://www.oshusti.cz/
mailto:ruzicka.osh@seznam.cz


PLÁN AKCÍ OSH
Postupové soutěže

Termín Den Akce Místo konání Pořadatel

27. - 28. 5. pátek –
sobota

Okresní kolo hry PLAMEN Mladkov OSH, SDH Mladkov

29. 5. neděle Okresní kolo soutěže dorostu Mladkov OSH,  SDH Mladkov

11. 6. sobota Okresní kolo v požárním sportu Mladkov OSH, SDH Mladkov

10. - 11. 6. pátek-
sobota

Krajské kolo hry PLAMEN PK kraje Skuteč (okres 
Chrudim)

OSH Chrudim

18. 6. sobota Krajské kolo soutěže dorostu PK kraj SPŠCH Pardubice OSH Pardubice

30. 7. sobota Krajské kolo v požárním sportu PK kraje SPŠCH Pardubice OSH Pardubice

Pohárové soutěže

22. 5. neděle O cenu obce Lukavice – liga MH v PÚ Lukavice SDH Lukavice

4. 6. sobota O pohár obce Horní Heřmanice – soutěž v PS Horní Heřmanice SDH H. Heřmanice

4. 6. sobota Hornotřešňovský pohár – soutěž VCÚ, VČHL Horní Třešňovec SDH H. Třešňovec

5. 6. neděle Bystřecký pohár – soutěž VCÚ, VČHL Bystřec SDH Bystřec

11. 6. sobota Třebovický pohár – soutěž MH a v PS dospělí Třebovice SDH Třebovice

18. 6. sobota Soptíkův závod zručnosti – soutěž MH Lichkov SDH Lichkov

18. 6. sobota Memoriál Josefa Hynka – soutěž v PÚ (PS) Sopotnice SDH Sopotnice

25. 6. sobota O černého výra – soutěž VCÚ Černovír SDH Černovír

26. 6. neděle O putovní pohár SDH Bystřec a obce Bystřec
– liga MH v PÚ

Bystřec SDH Bystřec

2. 7. sobota Nepomucký pohár – soutěž VCÚ Nepomuky SDH Nepomuky

5. 7. úterý O putovní pohár starosty obce – soutěž v PÚ Líšnice SDH Líšnice

9. 7. sobota O Zelený pohár a pohár starosty města – 
soutěž VCÚ

Dolní Třešňovec SDH Dolní Třešňovec

9. 7. sobota O Pohár rytíře Toulovce – soutěž v PÚ  (PS) Nové Hrady SDH Nové Hrady

10. 7. neděle O pohár Dolního Třešňovce – liga MH v PÚ Dolní Třešňovec SDH D. Třešňovec

10. 7. neděle Kunčický pohár – VČHL a EX Letohrad-Kunčice SDH Kunčice

23. 7. sobota O pohár starosty města – soutěž v PS netrad. Žamberk SDH Žamberk



VÝKONNÝ VÝBOR OSH
Školení hospodářů

V sobotu 20. 2. 2016 se v zasedací místnosti HZS Ústí nad Orlicí konalo školení hospodářů SDH a členů kontrolních

komisí SDH. Zúčastnilo se jej 90 zástupců 60 Sborů dobrovolných hasičů OSH Ústí nad Orlicí. Přítomní obdrželi

Metodický pokyn SH ČMS k vedení účetnictví, včetně příloh, dále materiál k vyplnění Přiznání k dani z příjmů.

Školení  provedl hlavní  ekonom SH ČMS ing. Ivan Jirota, který rovněž ochotně zodpověděl dotazy přítomných

hospodářů a členů SDH. Patří mu velké poděkování, rovněž děkujeme HZS za zapůjčení prostor. Díky patří také

všem účastníkům. Veškeré materiály (Metodický pokyn, elektronická verze účetního deníku) jsou k dispozici na

webových stránkách SH ČMS (Ekonomický úsek – Účetnictví).

Přeregistrace SDH

V souvislosti s účinností Nového občanského zákoníku muselo dojít k přeregistraci SDH – pobočných spolků SH

ČMS – u Městského soudu v Praze (zápis do Spolkového rejstříku). V první fázi proběhla přeregistrace s doložením

sídla SDH a zápisem statutárního zástupce – starosty. V našem OSH proběhla tato část v druhé polovině roku 2015

a  v  současné  době  máme  všechny  SDH  přeregistrované.  Jakmile  dojde  k  přeregistraci  všech  SDH  v  České

republice, bude, bohužel, následovat další část. V rejstříku musí být zapsáni také členové kontrolních orgánů –

tedy revizoři účtů (v případě SDH do 30 členů) nebo kontrolní komise (3 členové u SDH s více než 30 členy). Toto

nás čeká pravděpodobně na podzim roku 2016. Prozatím není  třeba nic zařizovat,  jakmile budeme jako OSH

osloveni z Ústředí, budeme informovat jednotlivé SDH a stejně jako v předchozí vlně registrace se budeme snažit

dokumenty připravit tak, aby si SDH dokumenty vytiskly a nechali podepsat. Bohužel se jedná o nutný krok, který

vychází z platných zákonů. Věřím, že se nám podaří jej zvládnout stejně, jako registraci starostů a sídel SDH. Zatím

nic nezařizujte, počkejte, prosím, na výzvu OSH.

Nová povinnost SDH

Se zápisem do Spolkového rejstříku souvisí i druhá povinnost, a to odeslání účetních závěrek na rejstříkový soud.

Tato povinnost již platí nyní, ale není nikterak sankcionována. Ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

připravuje Metodický pokyn a návod, jak postupovat. Zatím tedy není třeba nic vyřizovat, jakmile budeme vědět

bližší informace, budeme informovat všechny SDH a pomůžeme s s nutnou administrativou. Nyní informujeme

SDH, že tato povinnost platí. Vyčkejte, prosím, na bližší informace a instrukce. 

Za VV OSH Jan Růžička



ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
Školení rozhodčích mládeže

V  neděli  7.  února  se  13  rozhodčích  z  našeho  okresu
zúčastnilo  setkání  rozhodčích  Pardubického  kraje  v
Pardubicích,  které  bylo  zaměřeno  na  jednotnost
rozhodování v rámci krajských soutěží MH a D. 

V sobotu 5. března proběhlo ve Vysokém Mýtě školení
rozhodčích  mládeže  II.  Svou  kvalifikaci  obnovilo  24
rozhodčích a 5 jich získalo novou kvalifikaci. 

Nyní  máme  na  OSH  54  rozhodčích  II.  stupně  a  1
rozhodčího I. 

Anna Vaněčková, ORM

 

Aktiv vedoucích mládeže

V úterý 12. dubna proběhl na HZS v Ústí nad Orlicí aktiv vedoucích mládeže před konáním okresního kola Plamen
a dorostu. Vedoucí byli informování o změnách pravidel, o předkládání dokumentů na jednotlivých soutěžích. Bylo
doplněno organizační zajištění obou soutěží o rozhodčí na jednotlivých disciplínách. Do krajského kola v letošním
roce postupují 3 soutěžní družstva z okresu v kategoriích (MH – starší, Dorostenci, Dorostenky) a 3 jednotlivci z
každé kategorie Dorost-jednotlivci. 

Anna Vaněčková, ORM

Liga v běhu na 60 metrů překážek

ORM a OSH mají  v  plánu uspořádat  v  dalším ročníku soutěže v  běhu na 60 m s  překážkami pro MH a  to v
kategoriích mladší chlapci, starší chlapci, mladší dívky, starší dívky. Probíhaly by v několika termínech – dnes již
tradičních  (okresní  kolo,  apod.),  popř.  dalších,  třeba  i  samostatně  uspořádaných  případnými  zájemci  z  řad
ostatních SDH. Hodnocením by bylo přidělováním bodů za umístění – tak jak tomu je v lize. Závěrečným závodem
a  vyhodnocením  celého  ročníku  by  bylo  okresní  kolo  Plamenu  v  květnu  příštího  roku.  Případní  zájemci  o
pořadatelství těchto závodů se mohou hlásit vedoucímu ORM p. Rajnetovi nebo na OSH. 

Anna Vaněčková, ORM

Letní školy instruktorů

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlašuje pro rok 2016 dvě Letní školy:

• Letní  škola,  která  se  uskuteční  v  Malých  Svatoňovicích v  termínu  16.  7.  –  30.  7.  2016-  kapacita  již
naplněna 

• Letní škola, která se uskuteční v ÚHŠ Jánské Koupele v termínu 30. 7. – 13. 8. 2016. 

CENA LETNÍ ŠKOLY ČINÍ: 2 800 Kč/osoba/pobyt

Více informací na www.dh.cz (včetně přihlášky a pokynů).

http://www.dh.cz/


ODBORNÁ RADA PREVENCE
Pozor na nové předpisy 

Od 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost novela zákona  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů. V novele byla doplněna část třetí - čištění, kontrola a revize spalinové cesty. Zákon stanoví, že provoz
spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění,
kontrola  a  revize  spalinové cesty  provádí  způsobem podle  tohoto zákona.  Dále  zákon uvádí  přesnou definici
spalinové cesty (dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší) a zcela přesně určuje výjimky, na které se
povinnost čištění, kontroly a revize nevztahují. Zákon rovněž stanoví, kdo je „oprávněná osoba“, která provádí
čištění, kontroly a revize spalinových cest a rovněž stanoví povinnosti oprávněných osob. V neposlední řadě zákon
stanoví pokuty, které budou uloženy jak provozovatelům spalinových cest (právnickým a podnikajícím fyzickým
osobám), tak i oprávněným osobám, které čištění, kontroly a revize nebudou provádět podle zákona a prováděcí
vyhlášky. Dnem 1. 1. 2016 vstoupil v platnost nový zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
republiky, kterým se zrušilo nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv. 

Dne 29. 1. 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Vyhlášku
Ministerstvo vnitra připravilo k provedení § 44 - § 47 zákona o požární ochraně. V podrobnostech je v ní upraven
způsob čištění spalinové cesty a způsob její kontroly, doba, kdy se provádí revize spalinové cesty, a opět způsob,
jakým se provádí, ale také lhůty čištění a kontrol spalinové cesty, vzor písemné zprávy o provedeném čištění a
kontrole spalinové cesty či vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty. Všechny uvedené předpisy najdete na
webových stránkách http://www.oshusti.cz/prevence-a-o-obyvatelstva/zakony-predpisy. 

Květuše Bogapovová 

Soutěž „Požární ochrana očima dětí 2016“ 

Dne 21.  3.  2016 se sešli  zástupci  odborných rad prevence a mládeže na OSH v Ústí  nad Orlicí  k vyhodnocení
nejlepších prací v okresním kole soutěže „Požární ochrana očima dětí 2016“. Výběr nebyl jednoduchý neboť rok od
roku se „laťka“ posouvá výše a výše a jsou zasílány ze sborů i škol lepší a hodnotnější práce. Několika hodinový
výběr vítězných prací probíhal spravedlivě a odborná stránka byla zajišťována nezávislým odborníkem. Nakonec
bylo  vyhodnoceno  35  vítězných  míst  ve  12  kategoriích.  Dále  čtyři  soutěžící  získali  mimořádné  ocenění  Rady
prevence. Jinak okresního kola soutěže „PO očima dětí 2016“ se zúčastnilo z okresu Ústí nad Orlicí 1163 dětí z 27
škol a 31 SDH. Je to zatím největší počet účastníků v rámci konání této soutěže. 

A už tu byl 21. duben 2016 a s ním i historicky první slavnostní vyhodnocení okresního kola soutěže „Požární
ochrana očima dětí“ v Hasičském domě v Mladkově. Ke slavnostnímu vyhodnocení se sjelo 42 dětí ze škol a sboru
dobrovolných  hasičů  s  doprovodem.  Sál  Hasičského  domu  byl  naplněn  k  prasknutí,  když  začalo  slavnostní
vyhlašování vítězů v jednotlivých kategoriích a promítání jejich vítězných prací. Každý z vyhodnocených účastníků
obdržel pamětní diplom a věcný dárek. Fotograf z Orlického deníků ihned vítěze v jednotlivých kategoriích fotil a
tyto fotografie jsou k vidění na stránkách OSH. Atmosféra čtvrtečního podvečera byla úžasná. Snad nejlépe to
vyjádřila paní Marta Paďourová, členka SDH Mladkov a držitelka titulu „Zasloužilý hasič“, když po skončení řekla: „
Někdy mi během vyhodnocování tekly i slzy, ale to byly slzy štěstí a radosti“. 

A na závěr bych chtěla moc poděkovat jménem OSH Ústí nad Orlicí a Rady prevence všech členům SDH Mladkov,
kteří se podíleli  na přípravě a organizaci tohoto vyhodnocení, rovněž i za krásnou výstavu historické techniky,
kterou jste připravili. 

Květuše Bogapovová 



Kategorie L 1

Jméno a přijmení Přesný název a adresa školy, SDH, apod.

1. Sára Staňková ZŠ a MŠ Luková

2. Simona Čalkovská ZŠ a MŠ Luková

3. Nikola Rosová SDH Černovír

Kategorie L 2

1. Viola Škrobánková ZŠ a MŠ Libchavy

2. Jan Šmejdíř ZŠ a MŠ Libchavy

3. Aneta Gabková ZŠ a MŠ Libchavy

Kategorie L 3

1. Lukáš Hoder ZŠ a MŠ Libchavy

2. Kateřina Velínská ZŠ a MŠ Libchavy

3. Andrea Horáková SDH Svatý Jiří

Kategorie L 4

1. Marta Pirklová SDH Černovír

2. Matouš Zachař SDH Černovír

3. Nikdo

Kategorie DT 1

1. Radek Valášek SDH Vysoké Mýto

2. Adéla Jančarová SDH Lanškroun

3. Jakub Dušek SDH Lanškroun

Tabulky pro vyhodnocení prací Digitální technologií 

Kategorie M 1

Jméno a přijmení Přesný název a adresa školy, SDH, apod.

1. Lucie Málková ZŠ a MŠ Lukavice

2. Karolína Benešová SDH Petrovice

3. Adam Čada ZŠ a MŠ Lukavice

Kategorie M 2

1. Martina Žabová MŠ Záchlumí

2. Áron Zamazal MŠLíšnice

3. Petra Vodáková MŠ Dolní Čermná

Kategorie  ZŠ 1

1. Petr Vávra ZŠ Dolní Čermná

2. Jan Borovička ZŠ a MŠ Libchavy 

3. Vojtěch Kadava ZŠ a MŠ  Libchavy 

Kategorie ZŠ 2

1. Tereza Novotná ZŠ a MŠ Libchavy

2. Klára Popelářová ZŠ a MŠ Luková

3. Nela Pecháčková SDH Kameničná

Kategorie ZŠ 3

1. Zdeňka Kalousová SDH Kameničná

2. Nela Horynová ZŠ a MŠ Libchavy

3. Tereza Vávrová ZŠ Dolní Čermná

Kategorie ZŠ 4

1. Gabriela Obermajerová SDH Klášterec nad Orlicí

2. Kateřina Skalická SDH Žichlínek

3. Marie Sotonová ZŠ Králíky

ZUŠ

1. Nikdo

2. Nikdo

3. Nikdo

K2

1. Michaela Hrouzková SZŠ Vysoké Mýto

2. Marek Glac SZŠ Vysoké Mýto

3. Kristián Banda ZŠ speciální Lanškroun

PO OČIMA DĚTÍ 2016 - OKRESNÍ

 

 

Mimořádné ceny:
SDH Dvořisko – mladí hasiči (3D model)
MŠ Wolkerova – hasičské auto
Jana Haufová – SDH Letohrad – komiks
SZŠ Vysoké Mýto – plakát



ODBORNÁ RADA REPRESE
Odznaky odborností na úseku represe – Hasič III. - I. 

Odznak odbornosti „HASIČ III. až I. stupně.
Odznak odbornosti Hasič má 3 stupně přičemž I. stupeň je nejvyšší. Získání odznaku odbornosti HASIČ III. – I. stupně
upravuje Metodický pokyn SH ČMS č. 4, ze dne 19. 6. 2014. Tento odznak odbornosti slouží ke zvyšování vzdělanosti a
prestiži členů SH ČMS, kteří si chtějí osvojovat znalosti a dovednosti z oblasti hasičských činností.

Odznak odbornosti „HASIČ III. stupně“ může získat člen SH ČMS, který je starší 18. let, 
podá písemnou přihlášku na OSH a úspěšně absolvuje předepsanou zkoušku z odborných znalostí před komisí.

Odznak odbornosti „HASIČ II. stupně“  může získat člen SH ČMS, který je držitelem odznaku odbornosti
Hasič III. stupně minimálně 3 roky, podá písemnou přihlášku na OSH a úspěšně absolvuje předepsanou zkoušku z
odborných znalostí před komisí. Tento stupeň odznaku může také získat SH ČMS, který je absolventem střední školy
požární ochrany, je členem SH ČMS minimálně 2 roky, požádá KSH o udělení odznaku Hasič II. stupně, k žádosti
přiloží kopii vysvědčení ze střední školy požární ochrany a složí písemnou i ústní zkoušku před komisí pouze z oblasti
(a).

Odznak odbornosti „HASIČ I. stupně“ může získat člen SH ČMS, který je držitelem odznaku odbornosti Hasič II.
stupně minimálně 3 roky, podá písemnou přihlášku na OSH a úspěšně absolvuje předepsanou zkoušku z odborných
znalostí před komisí. Tento stupeň odznaku může také získat člen SH ČMS, který je absolventem VŠB TU Ostrava –
Fakulty bezpečnostního inženýrství, je členem SH ČMS minimálně 3 roky, požádá Kancelář SH ČMS o udělení odznaku
Hasič I. stupně, k žádosti přiloží kopii diplomu a složí písemnou i ústní zkoušku před komisí pouze z oblasti (a).
Při zkouškách jsou ověřovány znalosti písemným testem a ústním přezkoušením z těchto stanovených oblastí:
a) právní předpisy a předpisy SH ČMS, organizace PO,
b) prevence a ochrana obyvatelstva,
c) názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád-technický výcvik,
d) speciální zásahy, požární taktika (záchranářská činnost), BOZP a nebezpečí u zásahu.

Počet otázek u zkoušek je stanoven pro jednotlivé stupně takto:
Hasič III. stupně

a) Test 30 otázek ze souboru 120 otázek (30 minut na vypracování, max. 6 chyb)
b) Ústní zkouška zodpovědět 1 celek z každé oblasti (to je celkem zodpovědět 4 celky)

Hasič II. stupně
a) Test 40 otázek ze souboru 160 otázek (40 minut na vypracování, max. 8 chyb)
b) Ústní zkouška zodpovědět 2 celky z každé oblasti (to je celkem zodpovědět 8 celků)

Hasič I. stupně
a) Test 50 otázek ze souboru 200 otázek (50 minut na vypracování, max. 10 chyb)
b) Ústní zkouška zodpovědět 3 celky z každé oblasti (to je celkem zodpovědět 12 celků)

Ing. Vladimír Makeš, člen ORR OSH 



OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ
Okresní kolo hry PLAMEN mladých hasičů

Místo konání: stadion v Mladkově

pátek 27. 5. 2016

11.- - 12.30 hod. Presence družstev startovní čísla, stravenky, objednané stravenky 

13,00 Slavnostní nástup 

13,30 Zahájení soutěže 

* štafeta CTIF – starší a mladší – 1. a 2. pokus 

* požární útok – starší a mladší – 1. pokusy 

* požární útok CTIF – starší – 1. pokusy 

* přebor jednotlivce – od 15.- do 19.- hodin 

18,00 – 20,00 Večeře – výdej v areálu 

20,30 – 22,30 Táborák, diskotéka 

23,00 Večerka 

sobota 28. 5. 2016 Okresní kola soutěží mládeže podpořila
6,30 Budíček Nadace ČEZ

7,00 Snídaně – výdej v areálu 

8,00 Zahájení soutěží 

* požární útok – starší a mladší – 2. pokusy 

* požární útok CTIF – starší – 2. pokusy 

* štafeta požárních dvojic – starší a mladší 

* štafeta 4 x 60 m – starší a mladší 

cca 13,30 Nástup k vyhodnocení soutěže

Okresní kolo soutěže dorostu

Místo konání: hasičský stadion v Mladkově 

neděle 29. 5. 2016
7,00 – 7,45 prezence družstev
8,00 zahájení soutěže – štafeta 4 x 100 metrů
cca 8,45 – 9,00  slavnostní nástup (po ukončení štafet)

následují disciplíny: běh na 100 metrů překážek jednotlivce, požární útok, testy z PO, dvojboj jednotlivců.



OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ
Okresní kolo v požárním sportu

Sobota 11. června 2016, Hasičský stadion v Mladkově 

harmonogram:

7,15 – 7,45 prezence družstev Muži I. a Ženy I., trénink na štafety 4 x 100 metrů

8,00 zahájení soutěže – štafeta 4x 100 metrů

cca 9,00 nástup k soutěži (po skončení pokusů štafet)

12,30 – 13,00 prezence družstev Muži II. (nad 35 let) a Ženy II. (nad 30 let)

13,00 zahájení soutěže – požární útoky

Řádně vyplněné přihlášky s datem narození se přijímají nejpozději do 12 hodin dne 31. 5. 2016 elektronicky nebo

písemně na OSH. Řádně vyplněný originál s podpisy se předkládají při prezenci v den soutěže.

Změny v evidenci sportovců

Vzhledem k faktu,  že Sdružení  hasičů Čech, Moravy a Slezska bylo zařazeno mezi  sportovní  organizace a má

zájem čerpat dotace na sportovní činnost, je nutná evidence sportovců v rámci našeho sdružení. Nově se tedy

evidují sportovci na postupových soutěžích a dále sportovci v dalších soutěžích požárního sportu. Vyzýváme proto

všechny  pořadatele  soutěží,  kteří  organizují  jakékoliv  soutěže  v  požárním  sportu,  aby  po  skončení  soutěže

odevzdaly vyplněné přihlášky soutěžních družstev na OSH. Přihlášky budeme archivovat po potřebnou dobu a na

základě přihlášek bude provedena evidence sportovců v našem OSH. Bohužel tento administrativní krok vyžaduje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a na základě evidence budou rozdělovány finanční prostředky na

sportovní činnost (jak už např. probíhá v rámci Programu VIII MŠMT pro pravidelnou sportovní činnost mládeže). V

příštím roce by měla být spuštěna aplikace, přes kterou bude možné přihlašovat družstva do soutěží elektronicky.

Pro  letošní  rok  ale  budeme  muset  provést  evidenci  na  základě  papírových  přihlášek.  Děkuji  za  pomoc  a

pochopení.

Jan Růžička



ZASLOUŽILÍ HASIČI
Okresní setkání zasloužilých hasičů a nositelů Řádu sv. Floriána

Lichkov v Orlických horách je sice malá vesnička, ale o to víc je o ní slyšet. Jedním z největších tahounů je místní

sbor dobrovolných hasičů. Nebojí se utkat s přírodními živly, starostí o necelou padesátku mladých hasičů, ale

dokáže si i poradit s pořádáním velkého množství sportovních, ale i kulturních akcí. Jednou z těch posledních bylo

dne 23. dubna 2016 uspořádání „Setkání zasloužilých hasičů a nositelů Řádu sv. Floriána OSH Ústí nad Orlicí. 

Setkání proběhlo v příjemném prostředí obecního sálu. Již v brzkých ranních hodinách se začali sjíždět pozvaní

zasloužilí hasiči a hosté. Starosta SDH Lichkov František Faltus je přivítal hnedle u dveří stiskem ruky a raním

douškem výborné  pálenky.  Poté se občerstvili  a  po deváté hodině mohl  začít  naplánovaný program proslovy

hostů, nejprve hosty uvítal starosta obce Lichkova Roman Richter, starosta OSH Jan Růžička, senátor Petr Šilar a

nechyběl ani pozdrav od hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. 

Dále o činnosti „pořádajícího“ sboru informovala Lenka Macháčková a starosta SDH František Faltus. Celé setkání

konferoval zasloužilý hasič Jan Borovský z SDH Dolní Třešňovec. 

Po  úvodním  programu  a  dobrém  občerstvení  proběhlo  společné  fotografování.  Pak  všichni  hosté  odjeli  do

nedalekých Králík,  kde navštívili  Vojenské muzeum a prohlídli  si  tak výstavu historické vojenské techniky.  Plni

zážitků se navrátili zpět do obecního sálu v Lichkově, kde následovala další část programu. 

Toto setkání  také  navštívil  a  svůj  pozdrav  přednesl  starosta  KSH Pardubického kraje  Josef  Bidmon  s  oběma

náměstky Pavlem Černohousem, Josefem Syrůčkem a také ředitel pobočky Jičín HVP, a.s. Břetislav Holšán. Poté

následoval výborný oběd a po obědě se návštěvníkům setkání předvedla nejmladší část lichkovských mladých

hasičů  tvz.  Přípravka  se  svým  představením  „Výjezd  k nahlášenému  požáru  rodinného  domu“.  Po  tomto

představení se v taneční scénce předvedla ta krásnější část místního sboru – vystoupení žen. A tou pomyslnou

sladkou tečkou nakonec připraveného programu bylo vystoupení mužů SDH v retro plavkách coby akvabel.

K tanci a poslechu po zbytek odpoledne hrála hudba z Jablonného nad Orlicí „ BUŘINKY????“ 

Velký  dík  patří  členkám  a  členům  SDH  Lichkov,  dále  členům  Aktivu  ZH   a  OSH  Ústí  nad  Orlicí,  kteří  se  na

uspořádání této výtečné akce podíleli. Pochvala za tento ročník a usměvavé tváře hostů byla pro nás tou největší

odměnou.

Za SDH Lichkov Lenka Macháčková



ZASLOUŽILÍ HASIČI
Fotografie ze Setkání ZH a nositelů Řádu sv. Floriána (fotil: Karel Macháček, SDH Lichkov)

 
 

Udílení titulu „Zasloužilý hasič“

Ve  čtvrtek  5.  května  2016  proběhlo  v  Centru  hasičského  hnutí  v  Přibyslavi  předávání  titulu  Zasloužilý  hasič,

jednoho z nejvyšších hasičských vyznamenání. Z rukou starosty SH ČMS Karla Richtra, náměstka starosty Jana

Slámečky a vedoucího Aktivu ZH Josefa Netíka převzalo toto vyznamenání 23 hasičských osobností z celé České

republiky. 

Z našeho OSH převzal tento titul pan Josef Vaníček. Pan Vaníček byl dlouholetým vedoucím mládeže SDH Nekoř.

Po  slavnostním  ceremoniálu  následoval  na  nádvoří  přibyslavského  zámku  pietní  akt  u  příležitosti  svátku  sv.

Floriána a výročí konce 2. světové války.




