
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

   Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí 
 

     ZPRAVODAJ OSH   
   2/2017 – květen 2017 

 
 

Úvodem 
 
Vážené hasičky a hasiči, 

je tu květen a s ním se rozjíždí sezóna soutěží všech kategorií. Máme za sebou tři soutěže z krajského poháru TFA, 

čtyři soutěže Ligy MH v běhu na 60 metrů překážek a pomalu se rozbíhají postupové soutěže základními koly 

soutěže v požárním sportu (okrskové soutěže). Je před námi náročné období a přeji všem plno sil a energie do 

sportovních výkonů. Shromáždění starostů OSH přijalo důležitou změnu Stanov SH ČMS a pomalu si zvykáme na 

změnu v přístupu do evidenčního programu. Aktiv zasloužilých hasičů uspořádal díky SDH Mistrovice krásné 

setkání zasloužilých hasičů a nositelů Řádu sv. Floriána a v pátek 5. května převzali 2 naši členové toto nejvyšší 

spolkové vyznamenání. Úspěšně proběhlo také slavnostní vyhodnocení okresního kola soutěže Požární ochrana 

očima dětí a mládeže 2017, které pro nás uspořádal SDH Česká Třebová. Jarní měsíce jsou tradičně vyplněny 

vzděláváním – proběhlo školení funkcionářů SDH, kterého se zúčastnilo přes 90 členů, odborná rada prevence a 

ochrany obyvatelstva uspořádala kurzy první pomoci a na svých jednáních se sešli starostové a velitelé okrsků a 

rovněž vedoucí mládeže. V sobotu 6. května proběhla na Hoře Matky Boží na Hedeči obnovená Hasičská pouť, 

kterou zorganizoval SDH Králíky. 

Ve 3. čtvrtletí tohoto roku ukončí činnost v kanceláři OSH paní Eva Faltusová. VV OSH rozhodl vypsat výběrové 

řízení na pracovníka/pracovnici OSH; podrobnosti jsou uvedeny dále. Věřím, že se nám podaří vybrat pracovníka a 

tím rozšířit úřední hodiny kanceláře pro potřeby členů SDH a jednotlivých SDH našeho okresu. 

          Za VV OSH Jan Růžička  

        

Z obsahu 

Plán akcí OSH 

Aktuálně z OSH 

Zprávy odborných rad 

Zasloužilí hasiči 

 

 

 

Kontakty: 

email:  oshuo@seznam.cz (kancelář OSH) 

ruzicka.osh@seznam.cz (starosta OSH) 

 

webové stránky: www.oshusti.cz 

 

  

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


 

 PLÁN AKCÍ OSH 

 

Termíny okresních a krajských postupových soutěží v roce 2017 

 

26. - 27.5. Pátek-sobota Okresní kolo hry PLAMEN mladých hasičů Mladkov ORM 

10. 6. Sobota Okresní kolo v požárním sportu dospělých Mladkov ORR 

11. 6. Neděle Okresní kolo soutěže dorostu Mladkov ORM 

16. - 17. 6. Pátek-sobota Krajské kolo hry PLAMEN mladých hasičů Mladkov ORM 

24. 6. Sobota Krajské kolo dorostu M. Třebová ORM KSH 

22. 7. Sobota Krajské kolo v požárním sportu dospělých Chrudim ORHS KSH 

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

Horní 
Čermná 

ORM 

 

Pohárové soutěže květen - červenec 2017 

3. 6. Sobota O pohár krále Miroslava – liga MH v PÚ Přívrat SDH Přívrat 

4. 6.  Neděle O pohár SDH Kunčice – liga MH v PÚ Kunčice SDH Let.-Kunčice 

10. 6. Sobota Třebovický pohár  Třebovice SDH Třebovice 

17. 6. Sobota Hornotřešňovský pohár – VCÚ, VČHL H. Třešňovec SDH H. Třešňovec 

17. 6.  Sobota Soptíkův závod zručnosti – soutěž MH Lichkov SDH Lichkov 

18. 6.  Neděle Bystřecký pohár – VCÚ, VČHL Bystřec SDH Bystřec 

24. 6.  Sobota O putovní pohár SDH Bystřec a obce Bystřec – 

liga MH v PÚ 

Bystřec SDH Bystřec 

25. 6.  Neděle Nepomucký pohár – VCÚ, VČHL Nepomuky SDH Nepomuky 

1. 7.  Sobota O putovní pohár starosty města Č. T. Česká Třebová SDH Česká Třebová 

5. 7.  Středa O putovní pohár starosty obce  Líšnice SDH Líšnice 

8. 7.  Sobota O Zelený pohár a pohár starosty města – 

soutěž VCÚ 

D. Třešňovec SDH D. Třešňovec 

9. 7.  Neděle O pohár Dolního Třešňovce – liga MH PÚ D. Třešňovec SDH D. Třešňovec 

22. 7.  Sobota O pohár starosty města  Žamberk SDH Žamberk 

22. 7.  Sobota Kunčický pohár – Extraliga v PÚ Kunčice SDH Let.-Kunčice 

 



 

 VÝKONNÝ VÝBOR OSH 

 

Školení funkcionářů SDH, 11. 3. 2017 

V sobotu 11. března 2017 se v zasedací místnosti HZS Ústí nad Orlicí uskutečnilo školení funkcionářů SDH. Tématy 

byly Stanovy SH ČMS a předpisy SH ČMS (Jednací a Volební řád), registrace SDH, Statut vyznamenání, Odbornosti 

členů, pořádání akcí a soutěží, aktuální nabídky Hasičské vzájemné pojišťovny, program Evidence a členské průkazy. 

Školiteli byli Eva Faltusová, Jiří Sazima, Josef Matějka a Jan Růžička. Školení se zúčastnilo přes 90 členů z 50 SDH 

našeho okresu. Přítomní obdrželi veškeré materiály vypálené na CD. Poděkování patří účastníkům i školitelům. 

 

 Výměna členských průkazů – výzva pro SDH 

Jak jsme již informovali, probíhá výměna členských průkazů 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 jsme zmiňovali již dříve, všechny SDH byly 

informovány dopisem a pokynem k výměně. Tabulku není třeba vždy vyplňovat (stačí nám například informace, že 

všichni členové s fotkami – průkaz plastový a zbytek papírový, my už je z programu evidence vypíšeme). 

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. 

Prosíme SDH, aby s výměnou neotáleli a provedli ji co nejdříve. V současné době máme na Ústředí objednáno přes 

700 plastových průkazů, ale jejich tisk bude Kancelář SH ČMS uskutečňovat až po nahromadění určitého počtu. 

Prosíme proto SDH, které již průkazy objednali, aby měli strpení, v současné době se čeká na průkazy z Prahy, 

ostatní prosíme, aby si výměnu průkazů co nejdříve objednali. Výměna členských průkazů je velmi náročná a není 

možná bez Vaší spolupráce. V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů nás kontaktujte.    

Jiří Sazima, Jan Růžička 

 

Přehled o majetku a závazcích 
 
Připomínáme SDH, že do 31. 5. 2017 je  nutné odevzdat na OSH Přehled o majetku a závazcích (v případě, že SDH 

má jednoduché účetnictví). Kancelář OSH zajistí zveřejnění těchto dokumentů na Spolkovém rejstříku u 

Městského soudu v Praze. 

 

http://www.evidencesdh.cz/


 

 

 

 

VÝKONNÝ VÝBOR OSH 

Nové informace k EET a spolkům 

Informace k zavedení Elektronické evidence tržeb  ( 3.část) – zvýšení limitu 

V návaznosti na snahu o úpravu EET u spolků vydalo Generální finanční ředitelství úpravu metodiky k EET platnou 

od 15.5.2017. Spolky stále nejsou úplně vyjmuty z povinnosti evidence EET, ale došlo k výrazné úpravě v oblasti 

definice drobné podnikatelské činnosti. 

Limit byl zvýšen z původních 175 000,-Kč na 300 000,-Kč a zároveň se již do daného obratu vedlejší podnikatelské 

činnosti nezahrnují tržby/příjmy, které jsou uhrazeny na účet. 

Citace z Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb Verze 2.0 vydaného Generálním finančním ředi-

telstvím: 

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 zá-

kona 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 po-

jem. 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 podni-

katelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků postupovat následovně: Č. j.: 44668/17/7100-10114-050011 

strana 17 (celkem 45) O příjem z drobné vedlejší činnosti ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET se bude 

jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jenž předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla 

povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, měl příjem/výnos z této činnosti nejvýše 300 000 

Kč nebo tyto příjmy činily nejvýše 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované 

období . 

• Ø S účinností od 5. 2017 se výše této absolutní částky mění na 300 000 Kč. 

Při určování výše příjmů/výnosů z vedlejší podnikatelské činnosti pro účely posouzení splnění výše uvedených kri-

térií pro příjem z drobné vedlejší podnikatelské činnosti se nezohledňují platby, které nesplňují formální náleži-

tosti pro evidovanou tržbu, nebo tržby, které jsou vyloučeny z evidence tržeb dle § 12 nebo § 36 ZoET. Pokud 

poplatník provozuje více druhů vedlejší činnosti, příjmy/výnosy z těchto činností se pro účely posouzení drobné 

vedlejší podnikatelské činnosti sčítají. V případě, že kritéria pro vyloučení tržeb z evidence dle § 12 odst. 3 písm. h) 

ZoET splněna nejsou, je poplatník povinen platby splňující formální náležitosti a materiální znaky evidované tržby 

evidovat. Splnění podmínek pro vyloučení tržeb z povinnosti evidence musí být poplatník správci daně schopen na 

vyžádání doložit. 

Zpracovalo Ekonomické oddělení SH ČMS 



 

  

ODBORNÁ RADA PREVENCE 

Školení první pomoci březen – duben 2017 

Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva uspořádala pro členy SDH našeho Okresního sdružení kurzy první 

pomoci v rámci aktivit v oblasti ochrany obyvatelstva. Ty se konaly díky podpoře Územního odboru HZS Ústí nad 

Orlicí na stanicích HZS ve Vysokém Mýtě (11. 3.), Ústí nad Orlicí (18. 3.), Lanškrouně (8. 4.) a Králíkách (22. 4.). 

Lektorem byl Richard Kubát, který má obrovské zkušenosti jednak z pozice zasahujícího hasiče, tak záchranáře. 

Školení se zúčastnilo téměř 120 členů z našeho okresu, což je jistě potěšitelné číslo. Ke školení ve většině případů 

se přistupovalo s tím, že se zúčastnili příslušníci výjezdových jednotek SDH obcí. Jak se ale ukázalo, při prvním kurzu 

informace o první pomoci jsou důležité nejen pro zasahující hasiče, ale pro každého občana a pokud je školení 

podáno s vysokou profesionalitou, tím je poutavější a přínosnější. Je pravdou, že některé uváděné případy byly 

drsnější, ale po pravdě, kdo z nás ví, kdy člověk sám může být v situaci, kde bude potřeba podat první pomoc. To, 

že školení mělo úspěch, svědčí z následných dotazů na lektora po skončení školení, dotazy vedoucích mládeže na 

různé postupy u dětí, nebo když se dovíte, že jeden z účastníků školení následující den přijede k dopravní nehodě a 

věděl, jak se má zachovat a nebyl tak zaskočen nenadálou situací.  

Velké poděkování patří lektorovi Richardu Kubátovi za poutavé školení, poděkování patří HZS Ústí nad Orlicí a 

jednotlivým stanicím za zapůjčení prostor a všem účastníků. 

Za Odbornou radu prevence a ochranu obyvatelstva Milan Kacálek 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ODBORNÁ RADA PREVENCE  

Požární ochrana očima dětí a mládeže 2017 

Rok se sešel s rokem a už tu bylo opět vyhodnocení okresního kola soutěže „Požární ochrana očima dětí 

2017“. A tak v pátek 17. března 2017 se sešla odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva se zástupci rady 

mládeže a odborným pracovníkem k vyhodnocení. Několika hodinový maraton v prohlížení výtvarných prací, čtení 

literárních prací a sledování prezentací určil vítěze ve 12 kategoriích. Celkem se okresního kola soutěže „PO očima 

dětí 2017“ zúčastnilo 958 dětí z 21 škol a 25 sboru dobrovolných hasičů. 

Čtvrtek 20. dubna 2017 byl slavnostní pro vítěze této soutěže. Kulturní centrum Česká Třebová společně 

s Okresním sdružením hasičů v Ústí nad Orlicí uspořádalo slavnostní vyhodnocení a předání cen vítězům soutěže.  

V 17, 00 hodin již byl malý sál Kulturního centra zaplněn soutěžícími a jejich doprovodem. Po úvodním 

přivítání hostů, došlo na vyhlašování vítězů v jednotlivých kategoriích a předávání cen. Jednotliví hosté předávali 

ceny vítězům a fotografka z Orlického deníku vítěze fotila.  

Ještě jednou patří gratulace vítězům, ale i Těm, kdo žádnou cenu nezískali, musím vyjádřit poděkovaní a 

obdiv za jejich vynikající práce.  

Ještě bych chtěla poděkovat všem, bez kterých by toto vše nebylo možno uskutečnit, a to sponzorům - 

senátorovi Petrovi Šilarovi, společnosti Třezalka s.r.o. paní doktorky Rybové, společnosti MEDIATE a městu Česká 

Třebová. 

 Také bych chtěla moc poděkovat jménem OSH Ústí nad Orlicí a Rady prevence a ochrany obyvatelstva všem 

členům SDH Česká Třebová, kteří se podíleli na přípravě a organizaci tohoto vyhodnocení, rovněž i za výstavu své 

techniky, kterou připravili. 

 A už tu bylo úterý 25.dubna 2017 a krajské kolo vyhodnocení soutěže „Požární ochrana očima dětí 2017“. 

Tentokrát se konalo v Pardubicích. Soutěžilo celkem 2457 dětí ze 45 škol a 48 sboru dobrovolných hasičů. 

 Ve 13 kategoriích náš okres získal 6 prvních míst, 7 druhých míst a 7 třetích míst. Je to velký úspěch a rádi 

bychom poděkovali všem zúčastněným za reprezentaci našeho okresu.   

 Slavnostní vyhodnocení krajského kola soutěže bude provedeno dne 25. května 2017 na Hasičském 

záchranném sboru Pardubického kraje na stanici Pardubice.                           

 Vítězové v dané kategorii postupují do celostátního kola, které bude v červnu slavnostně vyhodnoceno na 

Hasičských slavnostech v Litoměřicích. 

 

Za ORP a OO 

Květuše Bogapovová 

 

 

 

 

 



 ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE 

Liga OSH v běhu na 60 metrů překážek jednotlivce 

V jarní části sezóny proběhly již 4 soutěže v Běhu na 60 metrů překážek jednotlivce, a to 29. 4. 2017 v Chocni, 7. 5. 

2017 v Žamberku, 12. 5. 2017 ve Svatém Jiří a 20. 5. 2017 v Bohousové. Poslední závod ročníku Ligy se uskuteční 

v pátek 26. 5. 2017 v rámci Okresního kola hry PLAMEN mladých hasičů v Mladkově. Po skončení soutěže budou 

vyhodnoceni jak vítězové závodu v Mladkově, tak celkové umístění v Lize v ročníku 2016/2017. Letošní ročník byl 

zkušebním a veškeré připomínky budou vyhodnoceny a před započetím ročníku 2017/2018 budou zohledněny 

v pravidlech pro další ročník. Velký dík patří Odborné radě mládeže, která celou soutěž zajišťuje a dále všem 

pořadatelům dílčích závodů – SDH Choceň, SDH Žamberk, SDH Svaté Jiří, SDH Bohousová, SDH Černovír a SDH 

Mladkov. 

Nejlepších pět jednotlivců v každé kategorii bude reprezentovat okres na krajském kole hry PLAMEN, které se 

uskuteční 16. – 17. 6. 2017 v Mladkově. Je patrné, že výkony vítězů jsou opravdu velmi kvalitní, například v kategorii 

starších dívek se na prvních místech objevují časy pod 13 sekund. 

 

Okresní kolo hry PLAMEN mladých hasičů 

V pátek 26. 5. 2017 a v sobotu 27. 5. 2017 se na hasičském stadionu v Mladkově uskuteční okresní kolo hry Plamen 

mladých hasičů. Zveme všechny příznivce ke zhlédnutí výkonů budoucí hasičské generace. 

PÁTEK 26. 5. 2017 
11,00 – 12,30 Prezence družstev 
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 
Cca 20,00 Slavnostní vyhodnocení Ligy OSH v běhu na 60 metrů překážek jednotlivce 
20,30 – 22,30 Táborák, diskotéka 
23,00  Večerka 
 
SOBOTA 27. 5. 2017 
6,30   Budíček 
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 14,00  Slavnostní vyhodnocení okresního kola hry PLAMEN mladých hasičů 



 
POSTUPOVÉ SOUTĚŽE 
 

Okresní kolo soutěže v požárním sportu 

V sobotu 10. června 2017 se v Mladkově uskuteční okresní kolo v požárním sportu dospělých. 

7,15 – 7,45 prezence, trénink štafety 4x100 metrů 

7,30  sraz rozhodčích 

8,00  zahájení soutěže – štafeta 4 x 100 metrů 

Cca 9,00 slavnostní nástup k zahájení soutěže (po skončení štafety 4 x 100 metrů) 

 

12,30 – 13,00 prezence družstev kategorie MUŽI II. a ŽENY II. 

13,00  zahájení soutěže kategorie II. 

 

Cca 15,30 slavnostní nástup k vyhodnocení soutěže 

 
 

Okresní kolo soutěže dorostu 

V neděli 11. června 2017 se v Mladkově uskuteční okresní kolo soutěže dorostu. 

7,00 – 7,45 prezence družstev a jednotlivců 

7,30  nástup rozhodčích 

8,00  zahájení soutěže – štafeta 4 x 100 metrů 

Cca 9,00 slavnostní nástup k zahájení soutěže (po skončení štafet 4 x 100 metrů) 

Cca 15,30 slavnostní nástup k vyhodnocení soutěže 

 

Krajské kolo hry PLAMEN 

O víkendu 16. – 17. 5. 2017 se v Mladkově uskuteční krajské kolo hry PLAMEN mladých hasičů Pardubického kraje.  

Pátek 16. 6. 2017     Sobota 17. 6. 2017 

14,30 slavnostní nástup    8,30 štafeta 4x60 metrů 

15,00 štafeta CTIF     9,30 požární útok CTIF, požární útok 

16,30 štafeta požárních dvojic   12,30 Běh na 60 metrů jednotlivců 

17,30 ZPV      15,30 slavnostní vyhodnocení 

 

 

 



AKTIV ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ  

 

 

Vzpomínka na Josefa Trampotu 

Dne 12.4.2017 jsme se rozloučili s naším bratrem, kolegou a zasloužilým hasičem Josefem Trampotou, který byl 

hasičem tělem i duší po celý svůj život. Hasičině se věnoval 68 let svého života, kdy působil ve sboru v Prostřední 

Lipce a v Králíkách, jako funkcionář ve sboru, okrsku a okresu, věnoval se mládeži, působil ve výjezdové jednotce 

v Králíkách a jednotce podniku Tesla v Králíkách. Svým přístupem byl vzorem nám všem. Čest jeho památce. 

Za SDH Králíky 

Milan Kacálek, starosta SDH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínka na Václava Ondráčka 

Ve středu 8. března 2017 se ve smuteční síni ve Vysokém Mýtě  

uskutečnilo poslední rozloučení s dlouholetým členem SDH IVECO –  

Vysoké Mýto (dříve KAROSA) panem Václavem Ondráčkem.  

Pan Ondráček byl nositelem titulu Zasloužilý hasič. Dlouhá léta působil  

jako velitel Sboru a rovněž byl členem Okresního výboru SPO, tehdy ve  

Vysokém Mýtě. Velkou zásluhu měl jako člen štábu výcviku OV SPO na 

 výchově strojníků a velitelů. Jako lektor na školeních byl velmi oblíben, 

 hlavně proto, že dokázal velmi srozumitelně spojovat teorii s praxí. Ve  

svém volném čase věnoval v rámci okresu velkou pozornost zkouškám  

strojů včetně odstraňování závad. Po odchodu do důchodu vytvořil  

a vychoval tým zkušených odborníků pro přípravu stříkaček na soutěže. 

 Čest jeho památce!  



 

 

AKTIV ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ 

Setkání zasloužilých hasičů v Mistrovicích 22. dubna 2017 

V podvečer 21. dubna 2017 bylo před restaurací u Novotných v Mistrovicích na Ústeckoorlicku rušno. To místní 
dobrovolní hasiči pod vedením starosty sboru Martina Bartoníčka a starosty okrsku číslo 22 Miroslava Jirčíka 
připravovali a dolaďovali vše pro zítřejší setkání zasloužilých hasičů okresu Ústí nad Orlicí. Již podruhé se setkání 
uskutečnilo i za účasti hasičů mající Řád sv. Floriána.  
 
Ráno již v 8.30 se začali sjíždět hasiči z celého okresu, vítal je jeden z nejstarších hasičů Václav Baláš, kde nechyběla 
kapka slivovice a děvčata v místním kroji podávala nekořské koláčky. Sál zdobily prapory celého okrsku a než si 
přítomní hasiči zasedli na svá místa, mohli si prohlédnout výstavku nejen historickou, ale i současnou. Byly 
připraveny kroniky, či fotografie z různých setkání, (které pravidelně připravují manželé Láskovi) či fotografie z SDH 
Mistrovic. Na stolech byly připraveny k zakousnutí koláče, zákusky či jednohubky. 
 
Přesto, že oficielní setkání mělo 15 minut zpoždění, určitě to neovlivnilo tento den a 75 hasičů včetně doprovodu se 
mohlo těšit, co přinese tato sobota.  
 
Jako první vystoupil starosta obce Petr Mařík, který přítomné hasiče seznámil s tím, co vše dokázala obec postavit 
či opravit. Následoval starosta sboru dobrovolných hasičů Martin Bartoníček, ředitel pobočky HVP Jičín či starosta 
okrsku Miroslav Jirčík, který přítomné seznámil s životem okrsku, ale i s informacemi z OSH v Ústí nad Orlicí. 
 
Významný host tohoto setkání byl Martin Netolický, hejtman Pk, který patří mezi pravidelné hosty při těchto 
setkáních. O to více si vážíme, že jako jediný si udělal čas a přišel mezi hasiče. Je to výraz úcty a poděkování těm, 
kteří mají již nárok na odpočinek. Ve svém vystoupení hovořil o událostech v České Třebové či v Poličce. 
Samozřejmě nezapomněl poděkovat za práci, kterou dobrovolní hasiči odvedli na poli požární ochrany.  
 
Zpestřením dopoledne bylo vstoupení mladých hasičů, či vystoupení Moravské besedy a nechybělo vystoupení 
samotných hasičů pod názvem Piráti.  
 
Eva Faltusová, vedoucí aktivu ZH připomněla úmrtí, která nás v posledních 4 měsících provázejí a představila ty, 
kteří v letošním roce obdrží titul ZH. Poděkovala za práci a popřála hodně zdraví i životního elánu. Obědem oficielní 
část skončila, nastalo focení a pak již hudba hrála nejen k tanci i poslechu, ale především nastal čas k tomu, aby si 
hasiči mezi sebou popovídali a zavzpomínali.  A to je jeden z hlavních cílů tohoto setkání. V odpoledních hodinách 
po poradě v Přibyslavi přišli pozdravit toto setkání starosta OSH Jan Růžička, náměstek starosty Václav Skalický a 
nemohl chybět i Josef Netík, vedoucí ZH při SH ČMS Praha. Při stisku ruky při loučení se již všichni těšili na další 
setkání. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na tomto setkání podíleli, ať již to byl okrsek, sbor či sponzoři, kteří 
připravili pěkné dárky do tašek, které obdrželi zúčastnění. Je to úcta a poděkování starším hasičům, že se na ně 
nezapomíná.  
 
Za ZH:  Eva Faltusová 
 

 

 

 

 



 

 
 

AKTIV ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ 
 

Udílení titulů „Zasloužilý hasič“, 5. 5. 2017 Přibyslav 

V pátek 5. května 2017 se na přibyslavském zámku – sídle Centra hasičského hnutí SH ČMS – uskutečnilo slavnostní 

předávání nejvyššího spolkového vyznamenání – titulu „Zasloužilý hasič“. V současné době je v našem sdružení přes 

1500 žijících držitelů tohoto titulu. Z našeho OSH si titul z rukou starosty SH ČMS ing. Karla Richtra, člena VV 

SHČMS a starosty KSH Pardubického kraje Josefa Bidmona a vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů SH ČMS Josefa 

Netíka převzali dva dlouholetí členové a funkcionáři – Jindřich Ryšavý ze SDH Dolní Dobrouč a Ladislav Sýkora ze 

SDH Letohrad-Kunčice.  

Pan Jindřich Ryšavý pracoval řadu let v SDH Dolní Dobrouč jako vedoucí mládeže. Patří k průkopníkům hry PLAMEN 

v našem okrese a vychoval řadu současných členů SDH Dolní Dobrouč. V soutěžích dosáhl řady úspěchů, nejvíce si 

cení stříbrné medaile na celostátním kole hry PLAMEN ve Spišské Nové Vsi a jak sám říká, druhé místo to bylo 

oficiálně, ale družstvo bylo tehdy nejlepším z Čech, protože zlaté medaile si odvezlo družstvo ze Slovenska. 

Pan Ladislav Sýkora pracoval řadu let v SDH Letohrad-Kunčice ve funkci starosty sboru. Pod jeho vedením se sbor 

všestranně rozvíjel, vybudovalo se zázemí pro konání soutěží v požárním sportu a soutěž v požárním útoku byla 

později zařazena mezi soutěže Extraligy ČR v požárním útoku. SDH se rozvíjel v činnosti soutěžních družstev 

mladých hasičů a dospělých v požárním sportu. V současné době vykonává funkci kronikáře a dokumentuje činnost 

SDH. 

 S gratulací se za OSH Ústí nad Orlicí zúčastnila vedoucí Aktivu ZH OSH Eva Faltusová a starosta OSH Jan Růžička. 

Vyznamenaným ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho zdraví do dalších let. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


