
Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH
4/2016 – listopad 

Úvodem

Vážené hasičky a hasiči,

s listopadem přichází čtvrté vydání našeho okresního Zpravodaje. Pomalu skončila soutěžní sezóna a s koncem

roku přichází období hodnocení a bilancování,  co se povedlo v uplynulém roce, co je třeba zlepšit.  Stejně tak

přichází čas plánování akcí na příští rok. Naše OSH bude v příštím roce pořádat z krajských akcí krajské kolo hry

PLAMEN mladých hasičů Pardubického kraje. Samozřejmě nechybí tradiční akce jako okresní soutěže mládeže a

dospělých, okresní kolo a následné vyhodnocení výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, příprava tradičního

setkání Zasloužilých hasičů a nositelů Řádu sv. Floriána, pravidelná jednání všech orgánů OSH a nepochybně také

příprava oslav výročí Sborů z našeho okresu. 

Koncem  října  se  také  uskutečnilo  v  Přibyslavi  tradiční  Shromáždění  starostů  OSH,  které  schválilo  konečnou

variantu podoby nových členských průkazů a přečíslování všech členů, schválilo čerpání rozpočtu SH ČMS v roce

2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 a rovněž dokončilo změny Stejnokrojového předpisu SH ČMS, který mimo jiné

zavádí nově možnost nosit lodičku, jako součást stejnokroje.

Zároveň mi  dovolte,  abych vám všem poděkoval  za spolupráci  v  letošním roce a  popřál  Vám a všem členům

našeho Sdružení šťastný vstup do nového roku 2017, hlavně zdraví a spokojenost a úspěchy nejen v naší hasičské

činnosti. Věřím, že s řadou členů se ještě do konce roku uvidím na výročních valných hromadách, takže vám budu

moci popřát ještě osobně. 

Za VV OSH Jan Růžička
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PLÁN AKCÍ OSH
Plánované akce do konce roku

Termín Den Akce Místo konání Organizuje

9. 11. Středa Shromáždění starostů SDH – obvod V. Mýto HZS Vysoké Mýto VV OSH

11.-12.11. Pátek –
sobota

Zvyšování a obnova kvalifikace vedoucích 
mládeže OSH Ústí nad Orlicí

Nekoř – škola v 
přírodě

Odborná rada 
mládeže

15. 11. Úterý Shromáždění starostů SDH –obvod Ústí n.O. Zasedací místnost 
OSH

VV OSH

15. 11. Úterý Shromáždění starostů SDH – obvod 
Lanškroun

HZS Lanškroun VV OSH

16. 11. Středa Shromáždění starostů SDH – obvod 
Žamberk

HZ SDH Letohrad VV OSH

16. 11. Středa Shromáždění starostů SDH – obvod Králíky HZS Králíky VV OSH

19. 11. Sobota Slavnostní vyhlášení výsledků VCÚ – ročník 
2016

Mostek SDH Mostek

26. 11. Sobota Doškolení referentů prevence SDH a okrsků HZS Ústí nad Orlicí Odborná rada 
prevence

Termíny okresních akcí v roce 2017

29. 4. Sobota Setkání zasloužilých hasičů a nositelů Řádu sv.
Floriána OSH Ústí nad Orlicí

Mistrovice Aktiv  zasloužilých 
hasičů

26. - 27.5. Pátek-
sobota

Okresní kolo hry PLAMEN mladých hasičů Mladkov Odborná rada 
mládeže

10. 6. Sobota Okresní kolo v požárním sportu dospělých Mladkov Odborná rada 
represe

11. 6. Neděle Okresní kolo soutěže dorostu Mladkov Odborná rada 
mládeže

16. - 17. 6. Pátek-
Sobota

Krajské kolo hry PLAMEN mladých hasičů Okres UO (Mladkov) Odborná rada 
mládeže

24. 6. Sobota Krajské kolo dorostu Okres Svitavy Odborná rada 
mládeže KSH

15. 7. Sobota Krajské kolo v požárním sportu dospělých Okres Chrudim Odborná rada 
hasičských soutěží 

14. 10. Sobota Okresní kolo Závodu požárnické všestrannosti
mladých hasičů a dorostu

Horní Čermná Odborná rada 
mládeže



VÝKONNÝ VÝBOR OSH

Shromáždění starostů SDH po obvodech 2016

Pozvánka

na
SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SDH OSH ÚSTÍ NAD ORLICÍ PO OBVODECH

středa 9. listopadu 2016 obvod Vysoké Mýto 15,00 stanice HZS Vysoké Mýto
(pozor!!! změna původního termínu !!!)
úterý 15. listopadu 2016 obvod Ústí nad Orlicí 15,00 zasedací místnost OSH

úterý 15. listopadu 2016 obvod Lanškroun 18,00 stanice HZS Lanškroun

středa 16. listopadu 2016 obvod Žamberk 15,00 has. zbrojnice Letohrad

středa 16. listopadu 2016 obvod Králíky 18,00 stanice HZS Králíky

Program:
1) Informace o činnosti OSH Ústí nad Orlicí (VV OSH, OKRR, odborné rady)
2) Informace – nové průkazy, Zveřejňování účetní uzávěrky, nové předpisy a povinnosti,
3) Zajištění VVH SDH 2016/2017,
4) Hlášení o činnosti SDH za rok 2016, Členské příspěvky na rok 2017,
5) Plán akcí na rok 2017,
6) Různé.

Na Shromáždění bude k dispozici prodejní materiál. SDH budou moci uhradit členské příspěvky na rok 2017 ve výši 
100,- Kč na člena.

Prosím všechny SDH, aby zajistili účast svých zástupců. Za Výkonný výbor OSH Jan Růžička

 Nové členské průkazy

V současné době došlo k přečíslování všech členů a SDH. Nově má každý člen devítimístné číslo, které se skládá z

číslic  534 + trojčíslí SDH + trojčíslí člena. V souvislosti s přečíslováním dojde i k výměně členských průkazů, ale

nejdříve po 1. 1. 2017. V současné době platí to, co jsme uvedli v dopise, tedy, že SDH zajistí fotografie členů (těch,

kteří budou chtít průkaz s fotografií + všech sportovců a mladých hasičů). Fotografie si můžete přímo nahrávat do

Evidence sami (u každého člena je odkaz „Vložit fotografii člena“, pozor, jen to musí být formát .jpg nebo .jpeg).

Na výměnu průkazů je termín do 31. 12. 2018 a vyměňovat budeme vždy celý sbor najednou. Průkazy budou buď

papírové nebo plastové. Více informací přineseme na Shromáždění starostů po obvodech.



VÝKONNÝ VÝBOR OSH
 Evidence sportovců v SH ČMS

Na základě čerpání dotačních prostředků z MŠMT na sport jsme nuceni evidovat v rámci naší členské základny

sportovce. Dle metodiky SH ČMS se sportovci dělí  na „Sportovce v soutěžích“ (Ti,  kteří  se zúčastnili  jakékoliv

postupové soutěže) a „Aktivní sportovci“ (Ti, kteří se za rok zúčastnili alespoň 4 jiných soutěží v požárním sportu).

Sportovci v soutěžích jsou zadaní v Evidenčním programu dle přihlášek ze soutěží, Aktivní sportovci jsou rovněž

zadáni dle došlých přihlášek na OSH. Sbory však mají možnost Aktivní sportovce zadat rovněž prostřednictvím

aplikace  na  www.dh.cz do  20.  11.  2016.  Počet  evidovaných sportovců  má  vliv  na  výši  přidělených  dotačních

prostředků.

Změny ve Stejnokrojovém předpisu

Od  22. 10. 2016 platí novelizovaný Stejnokrojový předpis SH ČMS. Změna by již měla být definitivní (na jaře byl

předpis doplněn o trička-polokošile pro rozhodčí a jako součást vycházkového stejnokroje + šaty a šátky pro ženy-

členky.  Současná  změna  přináší  ještě  možnost  nošení  lodičky.  Lodička  se  nosí  jako  součást  vycházkového

stejnokroje.

http://www.dh.cz/


 

VÝKONNÝ VÝBOR OSH
Medaile hejtmana Pardubického kraje pro čestného starostu OSH Emila Duška

V sobotu 1.  října 2016 byla  u příležitosti  návštěvy premiéra ČR pana Bohuslava Sobotky udělena hejtmanem

Pardubického kraje Martinem Netolickým Medaile hejtmana panu Emilu Duškovi. Čestný starosta OSH Ústí nad

Orlicí Emil Dušek  je jedním ze zakládajících členů hry PLAMEN mladých hasičů, přes 12 let vedl Okresní sdružení

hasičů  v  Ústí  nad  Orlicí   a  rovněž  několik  období  vykonával  funkci  vedoucího  Aktivu  zasloužilých  hasičů

Pardubického kraje. Panu Emilu Duškovi ještě jednou gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Informace ohledně EET

Na stránkách www.dh.cz jsou zveřejněny vysvětlující informaci ohledně Elektronické evidence tržeb a Sborů 

dobrovolných hasičů. Tyto informace zpracovalo Ekonomické oddělení SH ČMS. Tyto informace dále 

zveřejňujeme.

http://www.dh.cz/


VÝKONNÝ VÝBOR OSH
Informace k zavedení Elektronické evidence tržeb  ( 2.část)

Dne 31.8.2016 vydalo Generální finanční ředitelství Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb ( dále
„ZoET„).  V tomto  metodického  pokynu  je  upřesněna  povinnost  elektronické  evidence  tržeb.  (celé  znění  lze
stáhnout  na  této  adrese: http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf ).  Podle  dané
metodiky:

SDH nemusí elektronicky evidovat tržby přijímané v hotovosti  podle zákona 112/2016 Sb, za předpokladu,
že jeho příjem/výnos z podnikatelské činnosti za předchozí rok nepřekročil částku 175 000,- Kč.

V případě, že SDH limit 175 000,-Kč překročí, musí elektronicky evidovat tržby. Podrobné vysvětlení k Elektronické
evidenci tržeb je uvedeno na stránkách Finanční správy :  http://www.etrzby.cz/

Elektronická evidence tržeb zahajuje k 1.12.2016 u ubytovacích a stravovacích služeb   (kod NACE 55,56 ) – u
stravování se jedná o provozovnu  (nebude týkat stánkového prodeje občerstvení, který hostům neposkytuje
zázemí ve formě stolů a židlí - kde vzniká povinnost evidovat tržby až od 1.3.2018.)

Další činnosti budou mít povinnost evidovat tržby v hotovosti od 1.3.2017 a 1.3.2018.

 

Odůvodnění:

Obecně  platí,  že  u  poplatníků  podléhají  evidenci  pouze  příjmy  z podnikání,  kterým se  má na  mysli  činnost
obsažená v definici  podnikatele uvedené v § 420 odst.  1 zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník (dále jen
„občanský  zákoník“),  tj.  „Kdo  samostatně  vykonává  na  vlastní  účet  a  odpovědnost  výdělečnou  činnost
živnostenským  nebo  obdobným  způsobem  se  záměrem  činit  tak soustavně za účelem  dosažení  zisku,  je
považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“

Podle  ustanovení  §  12  odst.  3  písm.  h)  ZoET  evidovanou  tržbou  nejsou  také  tržby  z drobné  vedlejší
podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Veřejně prospěšným poplatníkem se v souladu s ust.
§ 17a odst.  1 zákona o daních z příjmů,  rozumí poplatník,  který v  souladu se svým zakladatelským právním
jednáním,  statutem,  stanovami,  zákonem  nebo  rozhodnutím  orgánu  veřejné  moci  jako  svou  hlavní  činnost
vykonává  činnost,  která  není  podnikáním.  Pojem  veřejně  prospěšný  pak  koresponduje  s  principy  veřejné
prospěšnosti vymezené v § 146 a násl. občanského zákoníku. Drobná vedlejší podnikatelská činnost však není
nikde  explicitně  definována,  resp.  jedná  se  o  neurčitý  právní  pojem.  Naplnění  kritéria  „drobné  podnikatelské
činnosti“  je tak u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu.  V zájmu
zajištění jednotné aplikace tohoto ustanovení, bude správce daně při posuzování drobné vedlejší podnikatelské
činnosti veřejně prospěšných poplatníků postupovat následovně: O příjem z drobné vedlejší činnosti se ve smyslu
ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jež předchází
roku,  ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost  evidence tržeb z vedlejší  podnikatelské činnosti,  neměl
příjem/výnos z této činnosti vyšší než 175 000 Kč, nebo tyto příjmy činily méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů
veřejně  prospěšného  poplatníka  za  sledované  období.  Pro  posouzení  vyloučení  tržeb  z  drobné  vedlejší
podnikatelské  činnosti  veřejně  prospěšných  poplatníků  je  potřeba  vždy  k  1.  1.  daného  roku  určit  z  výše
příjmů/výnosů z předcházejícího roku, zda jsou či nejsou splněna výše uvedená kritéria pro uplatnění vyloučení
tržeb dle § 12 odst. 3 písm. h) ZoET pro tento rok. Nově registrovaný veřejně prospěšný poplatník, který nemá pro
účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad. Jsou-li splněny
výše uvedené podmínky,  pak nemá poplatník  povinnost  v  roce následujícím platby z  drobné vedlejší  činnosti
evidovat.  Pro  účely  posouzení  vyloučení  tržeb  z  evidence  se  příjmem/výnosem  rozumí  příjmy  nebo  výnosy
definované v § 27 vyhlášky č.  504/2002 Sb,  pro účetní  jednotky,  u kterých hlavním předmětem činnosti  není
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví ve znění platném do 31. 12. 2015. V případě, že veřejně
prospěšný poplatník vede jednoduché účetnictví, posuzuje se příjem dle § 5 vyhlášky č. 325/2015 Sb. V případě,
že kritéria pro vyloučení tržeb z evidence splněna nejsou, je poplatník povinen platby splňující formální a materiální
kritéria evidované tržby evidovat. Splnění podmínek pro vyloučení tržeb z povinnosti evidence musí být poplatník
správci daně schopen na vyžádání doložit.

 

Zpracovalo: Ekonomické oddělení SHČMS dne 15.9.2016

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf


ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE

Zvyšování a obnova kvalifikace vedoucích MH

P O Z     V     Á N K     A

Na školení vedoucích mládeže a dorostu a provedení zkoušek na 
získání kvalifikace   vedoucí mládeže III. stupně – MINIMUM a 
                                 vedoucí mládeže II. stupně   –   VEDOUCÍ

( tzn. nemá žádnou kvalifikaci , zvyšuje si ji, nebo koná nové zkoušky)

které se koná

ve dnech  11. - 12. listopadu 2016 v     areálu „Školy v     přírodě“ v     NEKOŘI
 mapa a podrobnosti na  www.lorien.luzanky.cz

Začátek školení v     pátek od 15.30 – předpokládaný konec v     sobotu ve     13,- hodin

Na školení je nutné mít s sebou:
• Občanský průkaz 
• Členský průkaz SDH včetně přílohy o placení členských příspěvků
• PŘEZŮVKY
• Psací potřeby, poznámkový blok
• NOVÉ Směrnice pro celoroční činnost MH  platné od 1.9.2016
• Směrnice pro celoroční činnost Dorostu platné od 1.9.2007 včetně platných dodatků
• Učební texty pro instruktory a vedoucí MH  (nové vydání r. 2008 – modré formát A4)

!!!!!!!!!VŠE PŘEDEM PROSTUDOVAT!!!!!!!

UVEDENÉ BROŽURY JE MOŽNO stáhnout z     internetových stránek   dh.cz    . 

SMĚRNICE BUDOU K     ZAKOUPENÍ PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ.

Stravování a ubytování je závazně objednáno dle předaných přihlášek.

 Úhrada za školení včetně odznaku vedoucího ve výši 100,- Kč na osobu.

http://www.lorien.luzanky.cz/


ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
Liga MH v běhu na 60 metrů překážek jednotlivce

Od nového ročníku hry PLAMEN 2016/2017 se Odborná rada mládeže OSH rozhodla uspořádat Ligu v běhu na 60

metrů překážek jednotlivce mladých hasičů. Letošní ročník je spíše zkušební, ale po proběhlých dvou závodech to

vypadá, že by se tato soutěž mohla dále rozvíjet. První závod, který byl do Ligy zařazen, proběhl v sobotu 24. 9.

2016 při příležitosti ZPV mladých hasičů v Černovíře (Memoriál Zdeňka Veselého). Zde se soutěže v jednotlivcích

zúčastnilo asi  150 jednotlivců a velký dík patří  pořadatelům SDH Černovír.  Odborná rada mládeže uspořádala

druhý  závod  v  Mladkově  1.  10.  2016,  kterého  se  zúčastnilo  141  jednotlivců.  Výsledky  jednotlivých  soutěží  a

průběžné výsledky ligy jsou ke zhlédnutí na webu OSH.

V jarní části jsou do ligy zařazeny další závody: 29. 4. 2017 v Chocni, 7. 5. 2017 v Žamberku, 12. 5. 2017 ve Svatém

Jiří a dále soutěž v Bohousové (termín zatím není určen). Závěrečnou soutěží bude okresní kolo hry PLAMEN, kde

zároveň proběhne vyhodnocení ligy.

Okresní kolo ZPV mladých hasičů a dorostu 

V sobotu 22.  10.  2016 se v Areálu zdraví  a sportu Dolní  Čermná uskutečnilo okresní  kolo Závodu požárnické

všestrannosti mladých hasičů a dorostu OSH Ústí nad Orlicí. Na start se postavilo 68 hlídek mladších žáků (40

družstev),  60  hlídek  starších  žáků  (39  družstev),  2  hlídky  dorostenců,  5  hlídek dorostenek  a  51  jednotlivců  –

dorostenek a dorostenců. Kategorii mladších žáků vyhrálo družstvo SDH Lukavice, následované družstvem SDH

Svatý Jiří a SDH Lukavice B. V kategorii starších žáků předvedlo nejlepší výkon družstvo SDH Lukavice A, na 2.

místě skončili žáci SDH Dolní Dobrouč a třetí SDH Choceň.

V soutěži dorostenek – družstev se na prvním místě umístila děvčata SDH Dolní Dobrouč, následované SDH Svatý 

Jiří a SDH Mistrovice. Dorosteneckou soutěž ovládlo družstvo SDH Klášterec nad Orlicí, druzí skončili dorostenci 

SDH Bohousová.

V soutěži jednotlivců mladších byli nejlepší Michal Kristek a Libuše Holečková (oba SDH Lukavice), střední 

kategorii zvítězili Robin Tošovský (SDH Hylváty) a Zuzana Haufová (SDH Lukavice). V nejstarší kategorii vyhrál 

Matěj Rajnet (SDH Dolní Dobrouč) a Daniela Kulhavá (SDH Horní Čermná).

Poděkování  patří  Odborné  radě  mládeže,  za  organizaci  soutěže,  SDH  Dolní  Čermná  a  rovněž  Odborné  radě

prevence za organizaci doprovodného programu.



ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
 

Liga MH v požárním útoku 2016

 V sobotu 10.  září  2016 se posledním závodem Orlickoústecké ligy mladých hasičů v požárním útoku završilo

celoroční snažení mladých hasičů a soutěž byla vyhodnocena. V mladších žácích se nejlépe dařilo družstvu SDH

Letohrad, následované družstvem SDH Lukavice A a třetím družstev SDH Letohrad-Kunčice A. Kategorii starších

žáků ovládlo družstvo Lukavice A, následované Dlouhoňovicemi A a třetím družstvem Dolní Dobrouč A. Vítězové

kategorií postoupili na Superpohár hejtmana Pardubického kraje, který se uskutečnil v sobotu 15. října v Čeperce.

Superpohár hejtmana

Superpohár hejtmana Pardubického kraje se

uskutečnil již počtvrté, tentokrát v Čeperce

(okres Pardubice). Náš okres reprezentovala

tato družstva (v závorce je konečné

umístění): mladší žáci – SDH Letohrad (2.),

starší žáci – SDH Lukavice (4.), dorostenci –

SDH Letohrad-Orlice (2.), muži – SDH

Letohrad-Orlice (2.) a ženy – SDH Letohrad-

Orlice (1.). Všem reprezentantům

gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

 



ODBORNÁ RADA PREVENCE
Požární ochrana očima dětí 2017

I v letošním roce se naše okresní sdružení zapojilo do dalšího ročníku soutěže PO očima dětí, tentokrát již 42.

Soutěž je vypsána opět v několika kategoriích - Literární část, výtvarná část a zpracování s pomocí digitálních

technologií.  Termín pro  uzávěrku základního kola  je  28.2.2017.  I  pro  letošní  rok  máme  zpracovány  plakáty  s

informacemi pro všechny účastníky, které budeme postupně rozesílat.  

Loňský rok byl pro nás rekordní, co se týká počtu zúčastněných dětí. Dík za to patří vám všem, kteří jste měli chuť 

nám pomáhat a věříme, že i v roce letošním nebude výsledek horší. Proto Vás žádáme opět o spolupráci a těšíme 

se na všechny práce.

Za ORP Jiří Jedlička

Doškolení referentů prevence

Rada prevence a ochrany obyvatelstva
Vás zve na pravidelné doškolení 

referentů prevence SDH, okrsků a držitelů odbornosti 
„Preventista SH ČMS III. a II. stupně“

Kdy: sobota 26. 11. 2016 
Kde: zasedací místnost HZS Ústí nad Orlicí-Hylváty
Začátek: 8.00 hodin
Program:

 Komíny – nová vyhláška 
 Garáže a požární ochrana 
 Informace - ochrana obyvatelstva 
 Požární ochrana a senioři
 Bytové domy – společné prostory
 
Časový předpoklad ukončení ve 12.00 hodin. Účastníkům bude hrazeno cestovné.
Připomínáme možnost složit zkoušky na odbornost „Preventista SH ČMS III. a II. stupně“ po ukončení doškolení. 
Rada prevence upozorňuje nositelé odbornosti  „Preventista SH ČMS III.  a  II.  stupně“,  že by se měli  pro účely
udržení  odborných  znalostí  resp.  získání  nových  informací  zúčastňovat  takto  organizovaných  seminářů
každoročně.
Přihlášky prosím zasílejte do 10. 11. 2016 elektronicky na e-mail: bogapovova@seznam.cz !!! 

mailto:bogapovova@seznam.cz


ODBORNÁ RADA PREVENCE
Komíny

Nezapomněli jste?

Už nám začíná zima, a tak si začínáme topit. Nepodcenili jste přípravu a zkontrolovali jste si, nebo si necháte 
zkontrolovat, bezpečný stav vašeho topidla a komína. 
Jednou z nejčastějších příčin vzniku požárů, při kterých dojde k úmrtí člověka, je špatný technický stav topidla 
nebo komínu. Dnem 29. 1. 2016 nabyla účinnosti nová vyhláška  č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi 
spalinové cesty. Tato vyhláška  vymezuje práva a povinnosti provozovatelů komínů, a dále stanovuje lhůty pro 
jejich čištění, kontrolu a revize. 

Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Činnost
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné

PlynnéCeloroční
provoz 

Sezónní
provoz 

Celoroční 
provoz

Sezónní 
provoz

do 50 kW
včetně

Čištění 
spalinové cesty  3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
Kontrola 
spalinové cesty                 1 x za rok              1 x za rok 1 x za rok

Hasiči  během  topné  sezóny  vyjíždí  pravidelně  k  velkému  počtu  požárů  komínů  nebo  k  požárům,  které  jsou
způsobené nesprávným provozem topidla. Proto, aby nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na
majetku počínejte si tak, aby při provozu topidla a komína nedocházelo ke vzniku požáru: 

* dodržujte lhůty kontrol a čištění komínů,
* dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od topidla a komína,
* zkontrolujte celistvost a neporušenost komínu, aby z něho neunikaly spaliny do místností, 
*  zkontrolujte prostupy komínů přes hořlavé konstrukce (stěny, stropy, střechy), 
* při instalaci a údržbě topidla dodržujte návod výrobce, 
* pro všechny typy topidel zajistěte dostatečný přívod vzduchu, 
* v topidlech používejte k topení pouze palivo k tomuto topidlu určené, pálit například odpad výrazně snižuje

životnost topidla i komínu, 
*  topidla  na  tuhá  paliva  nezapalujte  za  pomocí  vysoce  hořlavých  kapalin,  například  benzínu,  v  těchto

případech dochází k závažným popálením, 
*  pozor  na  popel,  i  zdánlivě  vychladlý  popel  může  způsobit  požár,  popel  vždy  skladujte  v  nehořlavých

nádobách, mimo ostatní domovní odpad,
* a pozor na falešné kominíky!!!

Za ORP Květuše Bogapovová



 



Aktiv zasloužilých hasičů

Krajské setkání Zasloužilých hasičů

V sobotu 5. listopadu se v Orlovně v Dolní Čermné uskutečnilo Setkání zasloužilých hasičů Pardubického kraje. Z

našeho OSH byli  na  toto setkání  pozváni  i  nositelé  Řádu sv.  Floriána.  Vystoupení  byla  připravena  z  místních

skupin.  Pásmo básniček a písniček představily děti  z  Mateřské školy v  Dolní  Čermné, následovalo vystoupení

taneční  skupiny seniorek DOLCE BABY, poté dětská taneční  skupina DC DANCE a po obědě folklorní  soubor

Jitřenka s muzikou Honzy Dostála. Rovněž byla připravena k prohlídce současná zásahová technika JSDHO Dolní

Čermná a jedním z dárků byly klíčenky vyrobené žáky ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná. V příštím roce pořádá

krajské setkání ZH okres Svitavy, to okresní se uskuteční v dubnu v Mistrovicích.

 


	Začátek školení v pátek od 15.30 – předpokládaný konec v sobotu ve 13,- hodin

