Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH
1/2017 – únor 2017
Úvodem
Vážené hasičky a hasiči,
je únor a dostává se vám do počítače další vydání našeho Zpravodaje. Doufám, že se již stal dostatečným
informačním kanálem a slouží všem hasičům a funkcionářům SDH pro jejich činnost. Právě informovanost je
důležitým krokem, a proto se Výkonný výbor OSH rozhodl uspořádat školení pro funkcionáře SDH (starosty,
jednatele, případně další zájemce), kde bychom chtěli účastníkům předat základní informace pro fungování SDH.
Postupně dobíhá série výročních valných hromad, která vrcholí výročními valnými hromadami okrsků. Děkuji za
pozvání na vaše výroční valné hromady, ale bohužel není možné všechny v jeden rok objet, tak snad napřesrok.
Musím však říci, že VVH, které jsem navštívil, měly všechny klidný průběh a nadšení a plány do dalšího roku dávají
tušit, že hasiči mají před sebou opět perný rok. Perný rok to bude zajisté, neboť nás čeká výměna členských průkazů,
změny v přístupu do evidenčního programu www.evidencesdh.cz, nová povinnost pro Sbory, a to odevzdávání
účetních uzávěrek prostřednictvím OSH na Spolkový rejstřík a spoustu další administrativy, která mnohdy
nesmyslná, nebere konce. Samozřejmě vám ochotně se vším pomůžeme, ale bez vaší spolupráce to není možné.
Závěrem mého úvodu mi ještě jednou dovolte, abych vám všem popřál mnoho zdraví a úspěchů v letošním roce, ať
se vydaří veškeré akce a budu se těšit na setkání při různých soutěžích, oslavách výročí sborů či jiných hasičských
akcí. Příjemné předjaří!
Za VV OSH Jan Růžička

Z obsahu
Plán akcí

Kontakty:

Nové průkazy

email: oshuo@seznam.cz (kancelář OSH)

Přístup do Evidence

ruzicka.osh@seznam.cz (starosta OSH)

Odborná rada prevence
webové stránky: www.oshusti.cz

PLÁN AKCÍ OSH
Plánované akce únor - duben
Termín

Den

06. 03.

Akce

Místo konání

Organizuje

Pondělí Jednání starostů okrsků a VV OSH

OSH Ústí nad Orlicí

VV OSH

11. 03.

Sobota Školení funkcionářů SDH

HZS Ústí nad Orlicí

VV OSH

11. 03.

Sobota Školení první pomoci – Vysoké Mýto

HZS Vysoké Mýto

ORP a OO

18. 03.

Sobota Školení první pomoci – Ústí nad Orlicí

HZS Ústí nad Orlicí

ORP a OO

21. 03.

Úterý

Jednání velitelů okrsků a ORR

OSH Ústí nad Orlicí

ORR

04. 04.

Úterý

Aktiv vedoucích mládeže

HZS Ústí nad Orlicí

ORM

08. 04.

Sobota Školení první pomoci – Lanškroun

HZS Lanškroun

ORP a OO

20. 04.

Čtvrtek Slavnostní vyhlášení okresního kola soutěže Česká Třebová
Požární ochrana očima dětí 2017

ORP a OO ve
spolupráci se SDH
Česká Třebová

22. 04.

Sobota Setkání Zasloužilých hasičů a nositelů Řádu Mistrovice
sv. Floriána OSH Ústí nad Orlicí

AZH ve spolupráci se
SDH Mistrovice

22. 04.

Sobota Školení první pomoci – Králíky

ORP a OO

HZS Králíky

Termíny okresních a krajských postupových soutěží v roce 2017
26. - 27.5. Pátek- Okresní kolo hry PLAMEN mladých hasičů
sobota

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- Krajské kolo hry PLAMEN mladých hasičů
Sobota

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 Horní Čermná
mladých hasičů a dorostu

Odborná rada
mládeže

VÝKONNÝ VÝBOR OSH
Jednání starostů okrsků 6. 3. 2017
Pozvánka
na jednání starostů okrsků a VV OSH Ústí nad Orlicí
v pondělí 6. března 2017 od 15,30 hodin v zasedací místnosti na OSH Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191
Program jednání:
1)

Informace o činnosti OSH Ústí nad Orlicí za rok 2016,

2)

Hlášení o činnosti SDH a OSH Ústí nad Orlicí za rok 2016,

3) Čerpání finančních prostředků OSH za rok 2016,
4)

Návrh rozpočtu OSH na rok 2017,

5)

Informace ze SH ČMS – nové průkazy, program evidence, atd.

6)

Plán akcí OSH na rok 2017,

7)

Různé,

Nové členské průkazy
Tak, jak jsme již informovali na podzim, je před námi výměna členských průkazů (v souvislosti s přečíslováním SDH
a všech členů SH ČMS). Výměna členských průkazů probíhá od 1. 1. 2017 a musí být ukončena do 31. 12. 2018.
Výměna průkazů bude prováděna vždy pro celý SDH a dokud nebude mít SDH průkazy vyměněné, bude při
přihlašování nových členů dostávat průkazy staré. Varianty průkazů jsou v podstatě 3:
1) papírový průkaz – může a nemusí tam být fotografie, bude velikosti občanského průkazu, zalaminovaný, tento
průkaz bude vydávat Kancelář OSH a při této výměně bude zdarma,
2) plastový průkaz bez kódu – musí být vždy s fotografií, velikost občanského průkazu, tyto průkazy bude vydávat
Kancelář Sdružení a objednávat se budou přes OSH, tisk bude trvat až 4 měsíce (kvůli výměně v celé republice) a
cena průkazu bude 10,- Kč,
3) plastový průkaz s kódem EYCA (www.eyca.cz) – musí být vždy fotografie, velikost občanského průkazu a mohou
mít členové 3 – 30 let, opět tiskne Kancelář Sdružení (objednávky přes OSH), cena bude 10,- Kč (členové 3 – 18 let)
nebo 30,- Kč (členové 18 – 30 let), tento průkaz bude mít platnost 4 roky.
Fotografie se na průkazy budou tisknout přímo z evidenčního programu www.evidencesdh.cz, a proto je zapotřebí
u členů, u kterých požadujete plastové průkazky, zajistit jejich nahrání (formát .jpg, velikost 86x54 mm, ale bude
možnost je upravit přímo v programu), nebo lze do kanceláře OSH dodat průkazové fotografie, které vám
naskenujeme a do systému vložíme.

VÝKONNÝ VÝBOR OSH
Školení funkcionářů SDH, 11. 3. 2017
Pozvánka
na ŠKOLENÍ FUNKCIONÁŘŮ SDH (starostové, jednatelé, apod.)
v sobotu 11. března 2017 od 8,00 hodin v zasedací místnosti HZS
na HZS Ústí nad Orlicí, Hylváty
Program školení:
1) Stanovy SH ČMS, postavení SDH, Výbor SDH, Volební a jednací řád, povinnosti vyplývající z Nového
občanského zákoníku (J. Růžička)
2) Členství v SDH, přihlašování, odhlašování, průkazy, program Evidence SDH (J. Sazima)
3) Vyznamenání SH ČMS – statut, návrh, udělování (V. Skalický)
4) Odbornosti členů SH ČMS – statuty, získávání, obnova, odznaky (V. Skalický)
5)

Pojištění akcí, členů, novinky HVP, spolupráce HVP a SDH (E. Faltusová)

6)

Pořádání akcí SDH, soutěže, přihlášky, živnostenské oprávnění (koncese), projekty a akce pro SH ČMS (J.
Matějka)

Účastníci obdrží materiály v elektronické podobě na CD. Možnost dotazů k fungování SDH, SH ČMS.
Zájemci se mohou nahlásit na OSH Ústí nad Orlicí (email, osobně) nejpozději do 6. 3. 2017 (jednání starostů
okrsků) – akce je kapacitně omezena.

Změny v přístupu do programu Evidence SDH
Upozorňujeme SDH, které pracují s evidenčním programem www.evidencesdh.cz, že od 1. 3. 2017 bude odebrán
dosavadní přístup (současným heslem se již nepůjde přihlásit). Z důvodu dodržení zákona na ochranu osobních
údajů, bude od tohoto data přístup jiným způsobem (a sice – přihlašovací jméno a heslo, tak jako doposud, jenom
heslo se nebude muset každé 3 měsíce měnit + navíc SMS kód, který bude mít platnost 8 hodin – po 8 hodinách kód
vyprší a při novém přihlášení vám přijde nový SMS kód). Přístup ze SDH může mít pouze 1 zástupce (uvede svoje
telefonní číslo), který musí být navíc schválen VV OSH a seznámen s Metodickým pokynem (cca 15 minut). O
postupu, jak toto provedeme vás budeme informovat (pravděpodobně po okrscích), takže prosíme o strpení v době,
kdy přístup nebude k dispozici. Výhodou nového přístupu bude to, že SDH bude moci měnit adresu, telefon a email
členů, zadávat čestné uznání SDH a měnit funkce u SDH, vyplnit Hlášení o činnosti, nahrávat fotografie ke členům
(nebude možné přihlašovat ani odhlašovat členy, měnit jiné funkce, vyšší vyznamenání, apod.). Přesné informace
ohledně přístupu dostanou starostové okrsků na jednání 6. 3. 2017 a proškolení můžeme uskutečnit i v rámci školení
pro funkcionáře 11. 3. 2017, kde bude program Evidence SDH na programu školení.

ODBORNÁ RADA PREVENCE
Školení první pomoci
Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva
Vás zve na speciální školení
PRVNÍ POMOCI
pod odborným vedením profesionálního záchranáře
Kdy a kde: 11. 3. 2017 – stanice HZS Vysoké Mýto
18. 3. 2017 – stanice HZS Ústí nad Orlicí – Hylváty
8. 4. 2017 – stanice HZS Lanškroun
22. 4. 2017 – stanice HZS Králíky
Začátek školení:
Prezentace:
Doba školení:
Lektor:

v 8,00 hodin
od 7,30 hodin
4 hodiny
Richard Kubát – záchranář a hasič

Program výuky a praktického cvičení:
1. Kardiopulmonální resuscitace
2. Akutní úrazové stavy
3. Akutní neúrazové stavy
4. Dopravní nehody
5. Hromadné neštěstí
6. Praktické ukázky
Po ukončení školení každý z účastníků obdrží potvrzení o absolvování školení.
Pozor školení se může zúčastnit pouze 20 osob na jedno školení!!!!!!
Účastnici budou zařazováni na školení dle data zaslání přihlášky – tabulka s obsazením jednotlivých termínů bude
vyvěšena na webových stránkách OSH Ústí nad Orlicí v části PREVENCE.
V případě velkého zájmu bude možnost dalšího školení ve stejný termín, ale od 13, 00 – 17, 00 hodin.
Cena školení:
Při zaplacení do 28. 2. 2017 v kanceláři OSH v Ústí nad Orlicí – 150, - Kč za osobu.
Při platbě na místě – 180,- Kč za osobu.
V případě, že se přihlášený nebude moci zúčastnit v daném termínu školení a bude uhrazen poplatek za školení,
může být za něho vyslán jiný člen SDH. Jinak zaplacený poplatek propadá ve prospěch OSH Ústí nad Orlicí.
V případě, že přihlášený nepřijde na daný termín školení a nebude poplatek uhrazen, bude požadován po
příslušném SDH, který ho přihlásil.
Cestovné nebude hrazeno.
V Ústí nad Orlicí 27. 01. 2017

za OPR a OO - Šára Jiří

NEZAPOMEŇTE, TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRACÍ JE DO 15. 3. 2017 DO KANCELÁŘE OSH ÚSTÍ NAD ORLICÍ!

ODBORNÁ RADA PREVENCE
Pozor na nástrahy zimního sportování
Letošní zima je jiná, než byly ty poslední. Mrazy, sníh, obleva a zase mrazy a sníh. Takový je charakter letošní zimy. A
tak se nám hladiny řek, rybníků a přehrad pokryly ledem, a lákají nás k bruslení, ale i k lyžování. Je to přeci daleko
zdravější a někdy i romantičtější než tlačenice na zimním stadionu. Aby se ze sportování nestalo drama, řiďte se
těmito zásadami:
 nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte o jeho dostatečné síle a pevnosti (bezpečná síla ledu na bruslení je
minimálně 10 cm a led má namodralou barvu),
 pokud při vstupu na led slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh,
 na ledové ploše pokryté sněhem, kalužemi nebo nečistotami (např. listím) dbejte zvýšené opatrnosti,
 pokud začne led při bruslení nebo lyžování praskat, vraťte se ihned na břeh, případně si lehněte a rozložte tak
svoji váhu,
 pokuste se doplazit na břeh, pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc,
 jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, nepropadejte panice. Prudkým kopáním nohama se snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat
co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh,
 pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte vestoje, ale v kleče nebo
plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, lyžařskou hůlku, případně delší větev, bundu, opasek nebo lano,
 zachráněnému se snažte zajistit teplo a suché oblečení,
 pokud začne praskat led i pod vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150
nebo 112.
Květuše Bogapovová
Rada prevence a ochrany obyvatelstva

BROŽURY „SENIOR“
V Kanceláři OSH jsou Sborům (referentům prevence) k
dispozici k preventivně-výchovné činnosti pro seniory
Příručky, které vydal Pardubický kraj ve spolupráci s KSH
Pardubického kraje a HZS. Tyto příručky jsou hrazeny z
grantu Pardubického kraje a jsou k dispozici zdarma, jen
je nutné v kanceláři OSH nechat potvrzení o provedeném
školení, besedě pro seniory, kde byly tyto příručky rozdány.
Příručky jsou k dispozici do vyčerpání zásob, takže pokud
Váš SDH pořádá nějakou akci pro seniory, neváhejte.

ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
Letní školy instruktorů
SH ČMS vypsalo Letní školy instruktorů. Informace jsou k dispozici na webu, včetně přihlášek.
Termíny:
LŠI Malé Svatoňovice – 22. 7. až 5. 8. 2017
LŠI Jánské Koupele – 29. 7. až 12. 8. 2017
Na LŠI je možné se přihlašovat do 30. 6. 2017, účastnický poplatek činí 2.800,- Kč.

Liga OSH v běhu na 60 metrů překážek jednotlivce
Liga v běhu na 60 metrů překážek jednotlivců pokračuje jarní částí, která zahrnuje celkem 5 závodů:
Datum

Soutěž

29. 4. 2017

Choceň

7. 5. 2017

Žamberk

12. 5. 2017

Svatý Jiří (součást soutěže „O pohár obce Svatý Jiří“)

20. 5. 2017

Bohousová

26. 5. 2017

Mladkov – okresní kolo – závěrečné vyhodnocení

Průběžné výsledky jsou k dispozici na webových stránkách OSH. Pět nejlepších v každé kategorii postupuje na
krajské kolo hry PLAMEN.

Orlickoústecká liga v požárním útoku mladých hasičů
Datum

Soutěž

Pořadatel

21. 5. 2017

O cenu obce Lukavice

SDH Lukavice

3. 6. 2017

O pohár krále Miroslava

SDH Přívrat

4. 6. 2017

O pohár SDH Kunčice

SDH Letohrad-Kunčice

24. 6. 2017

O putovní pohár SDH Bystřec a obce Bystřec

SDH Bystřec

9. 7. 2017

O pohár Dolního Třešňovce

SDH Dolní Třešňovec

20. 8. 2017

Třebovický pohár v požárním útoku žáků

SDH Třebovice

27. 8. 2017

Soutěž o pohár starosty obce

SDH Dolní Dobrouč

9. 9. 2017

Soutěž v požárním útoku

SDH Letohrad

AKTIV ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ
Vzpomínka na Josefa Doležala
Na samém konci roku 2016 opustil naše řady dlouholetý starosta OSH Ústí nad Orlicí. Přinášíme nekrolog.
Bratr Josef Doležal vstoupil k hasičům již ve svých šestnácti letech v roce 1953 a aktivně se zapojil do činnosti sboru
Sudslava. Po absolvování kurzů byl zvolen velitelem sboru a následně velitelem okrsku. Ve funkci velitele sboru
pracoval plných 23 let a měl velký podíl na výstavbě nové hasičské zbrojnice. Aktivně se podílel na výstavbě
víceúčelové požární nádrže v obci, na výstavbě vodovodů s hydrantovou sítí a tím byly nahrazeny již malé
nevyhovující požární nádrže. Rozhodující podíl měl na výbavě svého sboru novou technikou a zajištění výstroje
včetně vycházkových stejnokrojů všem členům svého sboru. Ve funkci velitele okrsku pracoval plných 16 let až do
roku 1970, kdy byl zvolen do funkce okresního velitele tehdy Svazu požární ochrany. I v této funkci pracoval 16 let a
i tato funkce si vyžadovala zvyšování kvalifikace. Nastoupil tedy na 2-letou dálkovou školu v Bílých Poličanech,
kterou také úspěšně dokončil. Za tu dobu již za svoji práci získal řadu ocenění a v roce 1985 byl zvolen do funkce
starosty okresního sdružení hasičů v Ústí nad Orlicí, kde působil až do roku 1996.

Za jeho působení, ať již ve funkci okresního velitele či starosty Okresního sdružení hasičů v Ústí nad Orlicí, byly
pořádané nezapomenutelné srazy velitelů či strojníků, preventistů nebo mládeže, na které se, byť již s nostalgií
vzpomíná do dnes. Patří sem i organizování velkých soutěží, ať již okresních či krajských, které měly vždy punc
dokonalosti. Jeho práce byla oceněna řadou vyznamenáním nejvyššími orgány. Byl vlastníkem Řádu sv. Floriána a
byl nositelem titulu Zasloužilý hasič.

Pan Doležal byl i u zrodu Hasičské vzájemné pojišťovny, zasloužil
se, aby každý sbor na našem okrese byl jejím akcionářem. A to vše
vyžadovalo nemalé úsilí, které byl nezvládl za podpory své rodiny.
Všichni jsme znali pana Doležala jako velmi skromného a
obětavého člověka, jehož jednání s lidmi bylo vždy plné
porozumění.

Nebylo to vždy lehké a snadné, často to vyžadovalo velké
sebezapření a nemalou sílu. O to více je nutné si uvědomit
obětavost a vnitřní sílu, která byla u něho do posledních chvil jeho
života. Čest jeho památce!
Za Aktiv Eva Faltusová

Informace z Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.
Nové pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu (újmu) na akcích pořádaných SH ČMS
(nepostupové hasičské soutěže, plesy, zábavy, oslavy výročí SDH apod.) – doposud jste byli zvyklí při pořádání
soutěží (350,- Kč/den)
jednorázové akce (1 den i vícedenní), limit plnění 200.000 Kč újma na zdraví, 200.000 Kč škoda na majetku (škoda
způsobená třetím osobám), jednorázové pojistné 350 Kč/den
celoroční pojištění (počet akcí nerozhoduje), limit plnění 500.000 Kč újma na zdraví, 500.000 Kč škoda na majetku,
(škoda způsobená třetím osobám), pojištění majetku (stanů) – vlastní nebo cizí, roční pojistné 1.250 Kč
celoroční pojištění (počet akcí nerozhoduje), limit plnění 1.000.000 Kč újma na zdraví, 1.000.000 Kč škoda na majetku, (škoda způsobená třetím osobám), pojištění majetku (stanů) – vlastní nebo cizí, roční pojistné 1.475 Kč
Autopojištění
balíček pojištění pro motorová vozidla s bonusy (automatický bonus z povinného ručení i na havarijní pojištění),
maximální bonus 60 %
POVINNÉ RUČENÍ (odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla):
STANDARD s limitem plnění 35 mil Kč, NADSTANRAD s limitem plnění 70 mil Kč,
EXKLUZIV s limitem plnění 100 mil Kč
HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ:
KARAMBOL (živel, střet, náraz), JISTOTA (živel, odcizení), KOMFORT (střet, náraz, odcizení),
MAX (živel, střet, náraz, odcizení. vandalismus)
DODATKOVÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ:
připojištění čelního skla nebo všech skel, pojištění sedadel na úraz, připojištění osobních zavazadel nebo
majetku k podnikání
sleva pro členy SH ČMS až 20 % dle rozsahu pojištění
u členů SH ČMS ve věku do 30 let není pojistné zatíženo zvýšeným rizikovým indexem za věk
Můžete si nechat spočítat pojištění.
BONUS pro SDH
Pokud je sjednáno pojištění s účastí (doporučením) SDH (s výjimkou obchodů uzavřených v obchodní síti makléřů),
vyplatí HVP, a.s. na základě Smlouvy o spolupráci mezi HVP, a.s. a SDH provizi ve výši 7,5 % z ročního uhrazeného
pojistného.
Kontakt pro pojištění:
Eva Faltusová, telefon: 723 542 038, email: osh.uo@seznam.cz
V kanceláři OSH Ústí nad Orlicí – pondělí a středa 12 – 16 hodin.

