Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH
3/2016 – srpen
Úvodem
Vážené hasičky a hasiči,
dostává se k Vám další vydání elektronického Zpravodaje OSH Ústí nad Orlicí. Je před námi náročné podzimní
období spojené s finálovými soutěžemi Velké ceny Ústeckoorlicka i Orlickoústecké ligy mladých hasičů v požárním
útoku, začátkem nového ročníku hry PLAMEN a soutěže dorostu a pomalou přípravou výročních valných hromad
sborů a okrsků. Rovněž dobíhají tradiční pohárové soutěže a řada sborů ještě chystá na druhou polovinu roku
oslavu výročí založení svého sboru. V listopadu organizuje naše OSH krajské setkání Zasloužilých hasičů
Pardubického kraje. Čekají nás jednání starostů okrsků, vedoucích mládeže, preventistů okrsků i zástupců sborů
na tradičních setkání po obvodech.
Několik novinek nás čeká i v našem Sdružení. V říjnu bychom měli pro všechny sbory obdržet nové členské
průkazky a od příštího roku čeká všechny SDH povinnost zasílat účetní uzávěrky na Městský soud v Praze
(prostřednictvím OSH). V obou záležitostech budeme všem SDH určitě nápomocni a věřím, že se nám povinnost
vyplývající z Nového občanského zákoníku podaří zrealizovat. Přeji příjemný podzim a úspěšné zvládnutí Vašich
hasičských akcí.

Za VV OSH Jan Růžička
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Mistrovství světa v požárním sportu
Ve středu 17. 8. 2016 začíná oficiálně Mistrovství světa v
požárním sportu dospělých a dorostu v Ostravě. Potrvá
do soboty 20. 8. 2016 a jeho průběh lze sledovat
prostřednictvím webu SH ČMS – www.dh.cz.

I náš okres bude mít na Mistrovství světa členku Markétu
Markovou ze SDH Dolní Čermná, která reprezentuje
družstvo žen A reprezentace České republiky.

PLÁN AKCÍ OSH
Postupové soutěže, akce
Termín

Den

05. 09.

Akce

Místo konání

Organizuje

Pondělí Jednání VV OSH a starostů okrsků

OSH Ústí nad Orlicí

VV OSH

06. 09.

Úterý

HZS Ústí nad Orlicí

OR mládeže OSH

15. 10.

Sobota Superpohár hejtmana PK – vítězové lig v PÚ Čeperka

KSH Pardubický kraj

17. 10.

Pondělí Jednání preventistů okrsků a ORP

OR prevence OSH

22. 10.

Sobota OK ZPV Plamen a dorostu OSH Ústí n. Orlicí Dolní Čermná

OR mládeže OSH

05. 11.

Sobota Setkání Zasloužilých hasičů Pard. Kraje

Dolní Čermná

Aktiv zasl. hasičů

Aktiv vedoucích mládeže

OSH Ústí nad Orlicí

Pohárové soutěže
20. 08.

Sobota Memoriál M. Felcmana – soutěž v PÚ

Česká Rybná

SDH Česká Rybná

20. 08.

Sobota Memoriál Z. Kulhánka – soutěž TFA,
kvalifikace na MČR v TFA 2016

Bystřec

SDH Bystřec

21. 08.

Neděle Třebovický pohár – soutěž ligy MH v PÚ

Třebovice

SDH Třebovice

27. 08.

Sobota Brandýské poháry – soutěž VCÚ

Brandýs nad Orlicí

SDH Brandýs n. Orl.

28. 08.

Neděle Soutěž o pohár starosty obce – liga MH v PÚ Dolní Dobrouč

SDH Dolní Dobrouč

03. 09.

Sobota Memoriál Josefa Racka – soutěž s příjezdem

Němčice

SDH Němčice

03. 09.

Sobota Pohár starosty obce – soutěž v PÚ

Hrušová

SDH Hrušová

03. 09.

Sobota Memoriál Zdeňka Šaldy – soutěž v PÚ

Knapovec

SDH Knapovec

03. 09.

Sobota Lanškrounský pohár – soutěž VCÚ

Lanškroun

SDH Lanškroun

04. 09.

Neděle Požární útok pod hradem Lanšperk – VCÚ

Lanšperk

SDH Lanšperk

10. 09.

Sobota O putovní pohár starosty města ČT – PÚ

Česká Třebová

SDH Česká Třebová

10. 09.

Sobota O pohár starosty města – liga MH v PÚ

Letohrad

SDH Letohrad

11. 09.

Neděle Memoriál Františka Kalouse – soutěž MH

Choceň

SDH Choceň

17. 09.

Sobota Nekořský pohár – soutěž VCÚ

Nekoř

SDH Nekoř

24. 09.

Sobota Memoriál Zd. Veselého – soutěž ZPV + 60 m. Černovír

SDH Černovír

08. 10.

Sobota Ligové dozvuky – soutěž v PÚ

SDH Letohrad-Orlice

Letohrad Orlice

VÝKONNÝ VÝBOR OSH
Jednání starostů okrsků

Nové členské průkazy

Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH

Sbory dobrovolných hasičů našeho OSH byly v červenci

se uskuteční v pondělí 5. září 2016

vyzvány ke kontrole údajů u členů – zejména správnost

v zasedací místnosti OSH Ústí nad Orlicí

jmen a data narození. Na základě údajů, které jsou v

(Tvardkova 1191)

současnosti v evidenci budou vydávány nové členské

začátek jednání v 15,30 hodin.

průkazy, které naše OSH obdrží koncem října, takže

Program:
1) Zahájení, program,
2) Informace o činnosti OSH,
3) Informace z Ústředí – průkazy, stejnokroj. předpis
4) Zveřejňování účetní uzávěrky – informace,
5) Čerpání rozpočtu OSH k 31. 7. 2016,
6) Plán akcí OSH na zbytek roku 2016,
7) Informace k zajištění VVH SDH a okrsků,
8) Různé,

předpokládáme jejich předání zástupcům SDH na
listopadových setkáních po obvodech.
Dojde ke změně formátu průkazu, zmizí z něj rodné
číslo a všichni členové dostanou nové členské číslo.

Starostové okrsků obdrží pozvánky.

Účetní uzávěrka – nová povinnost z Nového občanského zákoníku
V červnu byl na webových stránkách SH ČMS zveřejněn Metodický pokyn č. 4/2016 Zveřejňování Přehledu o
majetku a závazcích nebo účetní závěrky. V něm jsou popsány všechny povinnosti pro SDH ohledně zveřejňování
těchto dokumentů na Městském soudu v Praze. V letošním roce se povinnost týká zatím jen těch SDH, která
vedou podvojné účetnictví (resp. Účetnictví). Tyto SDH musí zveřejnit účetní uzávěrku za roky 2014 a 2015 a poslat
příslušné dokumenty přímo na Městský soud v Praze. Za rok 2016 budou muset dokumenty: Přehled o majetku a
závazcích dodat i SDH, která vedou jednoduché účetnictví. Nebudou se však posílat přímo na soud, ale na OSH,
odtud pak budou hromadně odesílány do Prahy. Veškeré informace a podrobnosti připravujeme na setkání
starostů SDH po obvodech v listopadu 2016.

Vyúčtování dotací MŠMT
Upozorňujeme na blížící se termíny odevzdání vyúčtování dotací MŠMT, která jsou poskytnuta prostřednictvím
OSH:
Dotace MŠMT na letní tábory – odevzdání vyúčtování do 29. 8. 2016.
Dotace MŠMT na volnočasové aktivity a MTZ SDH – odevzdání vyúčtování do 27. 10. 2016.

ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
Nové Směrnice hry PLAMEN
Od 1. 9. 2016, tedy od nového ročníku hry PLAMEN, vcházejí v platnost nové Směrnice hry PLAMEN. Směrnice
jsou již dnes k dispozici na webových stránkách Sdružení (lze se k nim dostat i z webových stránek OSH). V
současnosti máme rovněž tištěné Směrnice hry PLAMEN v kanceláři OSH v ceně 55,- Kč za kus.

Aktiv vedoucích mládeže
Odborná rada mládeže OSH připravuje Aktiv vedoucích mládeže, který se uskuteční v úterý 6. 9. 2016 na HZS v
Ústí nad Orlicí. Pozvánku s podrobnostmi obdrží
vedoucí mládeže.

Zvyšování a obnova kvalifikace vedoucích
I v letošním roce se uskuteční zvyšování a obnova kvalifikace vedoucích mládeže, tentokrát v termínu
11. - 12. 11. 2016. Organizační zajištění, přihlášky a další podrobnosti dostanou k dispozici vedoucí mládeže na
Aktivu a následně na okresním kole ZPV.

Okresní kola soutěží mládeže
O víkendu 27. – 29. 5. 2016 se na hasičském stadionu v Mladkově uskutečnilo okresní kolo hry PLAMEN mladých
hasičů a okresní kolo soutěže dorostu Okresního sdružení hasičů Ústí nad Orlicí.
V pátek 27. 5. 2016 se na slavnostním nástupu seřadilo úctyhodných 67 družstev mladých hasičů k zahájení
okresního kola. V pátek se soutěžilo ve štafetě CTIF, běhu na 60 metrů překážek jednotlivců, první pokusy
požárního útoku CTIF a první pokusy královské disciplíny – požárního útoku PLAMEN. Mladkovští připravili na
večer diskotéku a zajímavou bleskovou show. V sobotu dopoledne se soutěžilo ve štafetě požárních dvojic, štafetě
4×60 metrů a druhých pokusech požárních útoků. Nejlepšími týmy v kategorii mladších žáků se stala družstva
Lukavice A, Chocně A a Letohradu Kunčice A. Ve starších žácích svedlo 33 družstev souboj o postup do krajského
kola. Nejlépe se dařilo družstvům Lukavice, Letohradu Kunčice a Dolní Dobrouče, která změřila své síly v krajské
soutěži.
Neděle byla ve znamení soutěže dorostu. V dorostencích se nejlépe dařilo družstvu Letohrad Orlice, nejlepšími
dorostenkami se stalo družstvo z Letohradu Kunčice. Soutěže jednotlivců se zúčastnilo 29 soutěžících v 6
kategoriích, 3 nejlepší postoupili do kraje.
Obě soutěže byly podpořeny z grantu Nadace ČEZ a za přispění Petra Šilara, Dalibora Zeleného, firmy MIKA Česká
Třebová i Pardubického kraje. Soutěž zhlédli se slovy uznání i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický,
senátor Petr Šilar a Dalibor Zelený.
Velký dík patří organizátorům ze Sboru dobrovolných hasičů v Mladkově, kteří perfektně zvládli úplně vše –
technickou četu, zajistit občerstvení pro více než tisíc účastníků i přípravu a přípravu areálu, díky patří všem
soutěžícím, jejich vedoucím, rozhodčím a Odborné radě mládeže OSH Ústí nad Orlicí.

ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
Krajská kola mládeže
O víkendu 10. – 11. 6. 2016 uspořádalo OSH Chrudim ve Skutči krajské kolo hry PLAMEN Pardubického kraje.
Pátek soutěž odstartovala slavnostním nástupem a následně štafetou CTIF a Závodem požárnické všestrannosti.
V sobotu soutěž pokračovala ostatními disciplínami, včetně běhu na 60 metrů překážek jednotlivce. Každý okres
měl zastoupení 3 družstvy starších žáků a 10 jednotlivci. Za naše OSH se do krajského kola probojovala družstva
Dolní Dobrouče, Letohradu Kunčic a Lukavice. A že to byl velmi dobrý výběr ukázaly celkové výsledky. Nejlépe se
vedlo družstvu žáků z Dolní Dobrouče, kteří krajské kolo vyhráli a reprezentovali náš okres a kraj na Mistrovství
České republiky hry PLAMEN SH ČMS ve dnech 1. – 5. 7. 2016 v Českých Budějovicích. Na bedně se umístilo také
družstvo SDH Lukavice, které vybojovalo celkové 3. místo a na pěkném 5. místě se umístilo družstvo SDH
Letohrad Kunčice. V běhu na 60 metrů překážek jednotlivce se v chlapcích nejlépe umístil Petr Švec ze SDH
Vysoké Mýto, který obsadil 3. místo a Jan Marek ze SDH Letohrad Kunčice, který skončil 5. V dívkách se nejlépe
dařilo Zuzaně Haufové ze SDH Lukavice (3. místo) a Terezii Peřinové ze SDH Dolní Dobrouč (4. místo).
V sobotu 18. 6. 2016 pokračovala série krajských kol soutěží dorostu Pardubického kraje. Hostitelem bylo
tentokrát OSH Pardubice ve spolupráci se SPŠCH Pardubice. V soutěži družstev jsme měli plné zastoupení 2
družstev v každé kategorii. V dorostencích se SDH Letohrad Orlice umístila na 3. místě a SDH Letohrad Kunčice na
4. Dorostenky ze SDH Dolní Dobrouč obsadily celkové 5. místě a SDH Letohrad Kunčice místo 6. I soutěž
jednotlivců byla zajímavá. V kategorii dorostenek mladších zvítězila Barbora Marková ze SDH Horní Čermná,
kategorii starších dorostenek ovládla Daniela Kulhavá ze stejného SDH. Obě děvčata nás rovněž reprezentovala
na Mistrovství ČR. Na bedně se umístila ještě Markéta Lešikarová ze SDH Dolní Čermná (starší dorostenky, 2.
místo) a Adam Požár ze SDH Běstovice (2. místo, střední dorostenci).
Všem reprezentantům patří velký dík za skvělou reprezentaci, poděkování zaslouží také vedoucí a trenéři a
samozřejmě pořadatelé obou soutěží, včetně rozhodčích.

A jak se dařilo našim na Mistrovství?
MČR hry PLAMEN a soutěže dorostu se uskutečnilo ve dnech 1. - 5. 7. 2016 v Českých Budějovicích. Ve hře
PLAMEN nás zastoupilo družstvo žáků, které se umístilo na celkovém 12. místě. V dorostu nás zastupovaly 2
jednotlivkyně SDH Horní Čermná. Daniela Kulhavá se v kategorii starších dorostenek umístila na celkovém 7.
místě a Barbora Marková (mladší dorostenky) obsadila 8. příčku. Všem reprezentantům patří velký dík a gratulace
za předvedené výkony.

ODBORNÁ RADA PREVENCE
Krajské vyhodnocení PO očima dětí 2016
16. června jsme se sešli v reprezentativních prostorách muzea v Chrudimi ke slavnostnímu vyhodnocení krajského
kola soutěže Požární ochrana očima dětí 2016. Dle slov všech zúčastněných, byly letošní práce na velmi vysoké
úrovni a o to více nás těší, že mezi okresy našeho kraje měl právě ten náš opravdu silné zastoupení. Slavnostní
program zahájili svým vystoupením mladí hasiči z SDH Morašice. Po něm začalo samotné vyhlašování výsledků
včetně prezentací jednotlivých prací. Kompletní výsledky jsou samozřejmě uvedeny i na webových stránkách
OSH. Program zakončili svým vystoupením tanečníci ze skupiny STEP Domova sociální péče ve Slatiňanech.
Touto cestou bychom ještě jednou rádi poděkovali všem zúčastněným za reprezentaci našeho okresu a věříme, že
i v příštím roce bude o tuto soutěž i nadále velký zájem. Závěrem bych rád také poděkoval i OSH Chrudim, které
pro nás zajistilo příjemné odpoledne a opravdu důstojné ocenění všech zúčastněných. Na stránkách jejich
sdružení je také kompletní fotodokumentace z celé akce.
Jiří Jedlička

Prázdniny, dovolené a možné nebezpečí
Sice jsou již prázdniny a dovolené rozběhnuty, ale myslíme, že stojí za to upozornit na některá nebezpečí, se
kterými se můžete v této době setkat. Přidáváme pár rad, jak se v některých situacích chovat.
Děti a volný čas
Vysvětlete dětem, aby si nehrály se zápalkami nebo jiným otevřeným ohněm, případně aby nekouřily, jelikož
rodiče (potažmo všichni, kteří mají děti v danou chvíli na starosti) jsou povinni dbát o to, aby jejich ratolesti
nezpůsobily požár. Dále vysvětlete dětem zásady bezpečnosti práce s předměty v domácnosti, které jsou často
používány (např. fén, kulma, infrazářič v koupelně, varná konvice, mikrovlnná trouba, fritéza, krb, sporák apod.),
ale hlavně jim vysvětlete, jak správně opustit dům pokud dojde k nějaké mimořádné situaci a stanovte bezpečné
místo, kde se případně sejdete (strom před domem apod.). Nikdy se do domu nesmí vracet např. pro hračku,
zvířátko nebo počítač. Je důležité opustit dům či byt, pokud se v něm něco stane, ne se ukrýt v něm.
Dovolená a odjezd na ni
Při odjezdu na dovolenou zkontrolujte, zda máte vypnuty všechny spotřebiče (sporák, žehlička apod.), spotřebiče,
u kterých to lze, zcela odpojte z elektrické sítě, v případě televizoru i od antény. Chráníte tak svůj majetek před
poškozením či úplným zničením v případě úderu blesku či prudkého výkyvu napětí v elektrické síti. Také uzavřete
hlavní přívody plynu a vody, zhasněte všechna světla a zavřete okna. Kdyby přece jen došlo k nějaké nepříjemné
události, je dobré se domluvit se sousedem či známým a nechat u něj rezervní klíče.
Rozdělávání ohně v přírodě
Pokud rozděláváte oheň v přírodě, důkladně vyberte místo ohniště (alespoň 50 m od okraje lesa, v dostatečné
vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů), oheň nerozdělávejte pod větvemi či na kořenech stromů, na suchém
listí, lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy nebo obilí, stohů, seníků apod., ohniště oddělte od
okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších
vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až 1 metr a pro zapálení nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky
(kapaliny) jako např. benzín, naftu či líh, protože oheň se snadno vymkne kontrole a může Vás popálit. Rovněž do
ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem,
munici). Prostě rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru!!!!! Po skončení hoření musí být ohniště důkladně
uhašeno, buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním zeminou. Při odchodu se nesmí z ohniště kouřit a popel i
půda pod ohništěm musí být chladná. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou dlouhou dobu skrývat žhavé
oharky a poryv větru je pak rozdmýchá a roznese po okolí. Rada prevence Vám přeje pěkný a bezpečný zbytek
prázdnin a dovolených!!!

ODBORNÁ RADA REPRESE
Odznaky odborností Velitel a Strojník SH ČMS
Odznak odbornosti „VELITEL SH ČMS“
Získání odznaku odbornosti „VELITEL SH ČMS“ upravuje Metodický pokyn SH ČMS č. 3, ze dne 13. 7. 2006.
Tento odznak odbornosti náleží řádným členům SH ČMS, kteří mají platnou odbornou způsobilost pro výkon
funkce velitele jednotky SDH obce nebo velitele jednotky SDH podniku podle Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014, ze dne
27. 1. 2014, k odborné přípravě a
odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. Dále tento odznak náleží členům HZS ČR
nebo HZS podniku zařazeným na funkci velitele (mají platnou odbornou způsobilost pro výkon funkce velitele), a
kteří jsou zároveň členy SH ČMS minimálně 5 let.
Odznak odbornosti „STROJNÍK SH ČMS“
Získání odznaku odbornosti „STROJNÍK SH ČMS“ upravuje Metodický pokyn SH ČMS č. 3, ze dne 19. 6. 2014.
Tento odznak odbornosti náleží řádným členům SH ČMS, kteří mají platnou odbornou způsobilost pro výkon
funkce strojníka jednotky SDH obce nebo velitele jednotky SDH podniku podle Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014, ze
dne 27. 1. 2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. Dále
tento odznak náleží členům HZS ČR nebo HZS podniku zařazeným na funkci strojník (mají platnou odbornou
způsobilost pro výkon funkce strojníka), a kteří jsou zároveň členy SH ČMS minimálně 5 let.
Odznaky odbornosti „Velitel SH ČMS“ a odznaky „Strojník SH ČMS“ vydává Kancelář SH ČMS za úplatu na základě
potvrzené žádosti OSH a předloženého potvrzení o získání příslušné odborné způsobilosti velitel nebo strojníka.
Zpracoval: Ing. Vladimír Makeš, člen OR represe

Okresní kolo v požárním sportu
V sobotu 11. června 2016 se na hasičském stadionu v Mladkově uskutečnilo okresní kolo v požárním sportu
dospělých. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů a 5 družstev žen kategorie I., dále 3 družstva mužů a 2 družstva
žen v kategorii II.
V běhu na 100 metrů překážek se přeborníkem okresu stal Josef Novák ze SDH Horní Čermná a přebornicí
Markéta Lešikarová ze SDH Dolní Čermná. V kategorii mužů s přehledem zvítězilo družstvo SDH Lukavice, na
druhém místě skončilo družstvo SDH Voděrady. Ženskou kategorii vyhrálo družstvo SDH Dolní Čermná,
následované družstvem žen SDH Letohrad Kunčice. Tato čtyři družstva budou reprezentovat naše OSH na
krajském kolo soutěže v požárním sportu 30. 7. 2016 v
Pardubicích.
Věcné ceny do soutěže věnovala firma Dřevotvar Jablonné
nad Orlicí, dále senátor ing. Petr Šilar a ing. Dalibor Zelený.
Poděkování patří sponzorům, pořadatelům ze SDH
Mladkov, rozhodčím i družstvům a jejich vedoucím.

ODBORNÁ RADA REPRESE
Krajské kolo soutěže v požárním sportu
V sobotu 30. 7. 2016 se v areálu Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo soutěže
v požárním sportu družstev mužů a žen Pardubického kraje. OSH Ústí nad Orlicí mělo zastoupení 2 družstev žen –
SDH Dolní Čermná a SDH Letohrad Kunčice a 2 družstev mužů – SDH Lukavice a SDH Voděrady, která si svou
účast vybojovala na okresním kole v požárním sportu 11. 6. 2016 v Mladkově.
Po tradičních disciplínách byla dobrovolná – výstup na věž, které se v kategorii žen zúčastnily pouze 4 ženy a v
kategorii mužů pouze 4 muži – zástupci SDH Lukavice.
V celkových výsledcích se našim reprezentantům dařilo a v obou kategoriích jsme měli zástupce na „bedně“. V
kategorii mužů se družstvo SDH Lukavice umístilo na celkovém 3. místě (za vynikajícími týmy SDH Zbožnov a SDH
Široký Důl). Ženskou kategorii ovládlo družstvo SDH Štěpánov (okres Chrudim), následované naším družstvem
žen SDH Dolní Čermná.
Všem našim družstvům patří velké poděkování za důstojnou reprezentaci našeho okresu. I když to na postup na
„republiku“ nestačilo, přesto jsou jejich výsledky vynikající. Poděkování patří též pořadatelům a všem rozhodčím.

DOBRÁCI ROKU
Hasiči Bystřec – Dobráci roku 2016 za Pardubický kraj
Sbor dobrovolných hasičů Bystřec letos slaví 135. výročí od založení, tato oslava proběhla v sobotu 7.5.2016.
V prostoru u koupaliště přivítal starosta sboru Josef Matějka vzácné hosty – hejtmana Martina Netolického,
Senátora PČR Petra Šilara, starostu obce Jana Votrubce, starostu KSH Josefa Bidmona, náměstka KSH Josef
Syrůčka, starostu OSH Jana Růžičku, pana faráře Ireniuse Szocinského a starostu OSP z Ladku-Zdroj Leszeka
Pazdyka. Po krátkém seznámení s historií, starosta Sboru seznámil přítomné s plánovanými akcemi v roce 2016,
pořádání základního okrskového kola v PS, pohárové soutěže mužů a žen o Bystřecké poháry zařazenou do VČHL
a VCÚ, soutěž starších a mladších žáků zařazenou do okresní ligy Mladých hasičů, kvalifikační soutěž
Pardubického kraje na MČR v TFA a další kulturní akce. Potom přidali zdravice hosté, kteří vysoce ocenili činnost
Bystřeckých hasičů. Hejtman Martin Netolický připomněl, že obec Bystřec získala státní dotaci ve výši 450 000 a
krajskou dotaci 300 000 Kč na nákup nového dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce, jelikož jednotka je předurčena pro ochranu obyvatel nejen v Pardubickém kraji a toto vozidlo nutně
potřebuje.
Starosta SDH přihlásil Sbor do soutěže Českého rozhlasu Dobráci roku, Bystřečtí hasiči byli vybráni mezi 40
Sborů Pardubického kraje, ve kterých proběhla rozhlasová relace, o činnosti hasičů a následným hlasování pomoci
SMS zpráv. Nejvíc platných SMS hlasů zaslali posluchači Českého rozhlasu Pardubice sboru z obce Bystřec, celkem
to bylo 3088 textových zpráv. V Bystřeci si tak na konci prázdnin užijí oslavu pro celou obec plnou piva,
grilovaného masa a hudebních vystoupení.
Vítězové regionálního kola se navíc zúčastnili národního finále, které se uskutečnilo 25. června v Nymburce.
Druhým sborem v hlasování byl SDH Městečko Trnávka (2100 hlasů), na třetím místě skončili hasiči ze Zderazi
(1489 hlasů).
Kalendář bystřeckých hasičů je nabitý, ale letos se musel vejít ještě jeden výjezd: výlet do středních Čech –
v Nymburku se uskutečnilo finále projektu Dobráci roku. Postoupilo do něj 10 sborů, kromě Bystřece se o titul
Dobráci roku ucházeli sbory z Bludova, Jámy, Jasenné, Kozmic, Němčovic, Olešenky, Prosenické Lhoty, Smržovky
a Zádveřic. Soutěžilo se o poukázky na sto padesát, sto a padesát tisíc korun. Šlo velké peníze, takže bylo o co
bojovat. Motivace byla veliká a z Bystřece se do Nymburku vydal autobus. Cíle jsme měli ty nejvyšší. Je to jednou
za život a byla by škoda tu šanci nevyužít.
V tropickém horku hasiči ve finále absolvovali štafetu čtyři krát sto metrů a požární útok. Před začátkem
soutěže jsme viděli největšího soupeře v hasičích ze sousedního Olomouckého kraje a odhad, že největším
soupeřem budou hasiči z Bludova, se naplnil, skončili jsme za nimi druzí a sto tisíc máme doma. S výsledkem jsme
velmi spokojení, protože poukázka na hasičský materiál za sto tisíc se nevyhrává každý rok. Pro Bystřecké hasiči
to je krásný dárek ke 135. výročí založení
dobrovolných hasičů v obci.
Josef Matějka, starosta SDH Bystřec

Byli jsme požádáni o zveřejnění dopisu od senátora Petra Šilara. Takže jej zveřejňujeme.

Je čas jít k volbám…
Milé hasičky a vážení hasiči,
Letos na podzim uplyne již šest let, kdy jsem vás dopisem požádal o váš hlas v senátních volbách. I díky vaši
výrazné podpoře jsem vás a ostatní občany Orlickoústecka, mohl po celou tu dobu zastupovat v Praze, v Senátu.
Během uplynulého období jsem získal další množství informací, zkušeností a kontaktů, které se mi daří stále více
uplatňovat v práci pro náš region. Z pozice senátora dokážu podat pomocnou ruku a také mohu být tím, kdo
v Praze otevírá dveře našim komunálním politikům všude tam, kde zůstaly z nejrůznějších důvodů zavřené. Hlavně
na úřadech a institucích s celostátní působností.
Za těch šest let jsem byl u mnoha jednání nad zákony a směrnicemi, kde jsem mohl naopak uplatnit zkušenosti
z našeho regionu. Byl jsem především u těch zákonů, které se týkaly našeho venkova, zemědělství, ale
samozřejmě také hasičů. Společně s kolegou senátorem Martínkem jsme byli u změny zákona pro vytváření fondu
na opravy a nákup nové techniky pro hasiče. Také k vašemu pojištění jsme podávali podnětné návrhy…
Přitom všem jsem zjistil, jak velkou výhodou je mé dosavadní propojení pozice senátora s funkcí krajského
zastupitele. Proč to říkám. Letošní volby do Senátu probíhají společně s volbami do Krajského zastupitelstva
Pardubického kraje, kde mne můžete opět nalézt na kandidátce Koalice pro Pardubický kraj. Je to dobrá možnost
jak mít vyšší kompetence k tomu, abych vás mohl účinněji zastupovat a konkrétně vám pomáhat.
Díky tomu všemu zde mohu působit s plnou znalostí regionu, jeho potřeb. Spoustu podnětů získávám rovněž od
vás. Hasiči mi prostě přirostli k srdci a tak se snažím pomoci radou, nebo i finančním příspěvkem. Věnuji svou
pozornost zvláště venkovským sborům. Hlavní důraz dávám na práci s hasičskou mládeží a s dětmi.
Chuť k pokračování v této veřejné službě mi nechybí a dělám ji rád.
Závěrem vás tedy srdečně zvu k volbám, které se budou konat ve dnech 7. – 8. října 2016. Chci vás znovu požádat
o vaši důvěru, bez níž si své fungování v politice nedokážu vůbec představit, a váš hlas, s jehož silou pak mohu
počítat.
Věřím, že se s řadou z vás ještě potkám osobně, všechny ostatní zdravím a předem děkuji za vaši podporu.
Váš senátor Petr Šilar

