
Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH
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Úvodem

Vážené hasičky a hasiči,

další vydání našeho Zpravodaje vychází se zpožděním, za které se omlouvám. Se zářím přišla řada novinek, o

kterých  Vás chceme informovat. V průběhu června proběhlo výběrové řízení na novou pracovnici kanceláře OSH.

Výběrová komise a Výkonný výbor OSH vybíral z devíti uchazečů a novou pracovnicí se od 1. 9. 2017 stala paní

Lenka Břízová. Všem, kteří se řízení zúčastnili děkujeme za zájem a přejeme Lence Břízové hodně úspěchu v této

pozici. Věřím, že chod kanceláře OSH bude bezproblémově zajištěn i pro Vás – členy a funkcionáře SDH. 

Se začátkem školního roku se tradičně rozbíhá nový ročník celoroční hry PLAMEN mladých hasičů, která v

roce 2017 slaví 45. výročí od svého založení. U této příležitosti se koná krajské setkání těch, kteří stáli v počátcích

hry PLAMEN v našem kraji. Rozběhl se i druhý ročník Ligy OSH v běhu na 60 metrů překážek jednotlivce mladých

hasičů. Nový ročník také zahájila celoroční činnost dorostu, pro které Odborná rada mládeže připravila také sérií

závodu v běhu na 100 m překážek jednotlivce.

S podzimem přichází i příprava výročních valných hromad SDH a okrsků. Ty letošní by měly proběhnout

standardně bez výrazných změn. V dubnu sice byly schváleny změny ve Stanovách SH ČMS, na chodu sborů se ale

nic nijak závažně nemění. Přeji všem sborům, ať se jim jejich výroční valné hromady vydaří. Přeji příjemný podzim

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

Termín Den Akce Místo konání Organizuje

10. 10. Úterý Jednání referentů prevence okrsků a 
odborné rady prevence a ochrany 
obyvatelstva

Zasedací místnost 
OSH

OSH – Odborná rada 
prevence a OO

28. 10. Sobota Krajské setkání zasloužilých hasičů 
Pardubického kraje

Městečko Trnávka KSH Pardubického 
kraje

10. - 11. 
11.

Pátek –
sobota

Zvyšování a obnova kvalifikace Minimum a 
Vedoucí II. Mladých hasičů

Nekoř – středisko 
Lorien

OSH – Odborná rada 
mládeže

14. 11. Úterý Shromáždění představitelů SDH – obvod 
Ústí nad Orlicí 

Zasedací místnost 
OSH

VV OSH

14. 11. Úterý Shromáždění představitelů SDH – obvod 
Lanškroun

Stanice HZS 
Lanškroun

VV OSH

15. 11. Středa Shromáždění představitelů SDH – obvod 
Vysoké Mýto

Stanice HZS Vysoké 
Mýto

VV OSH

16. 11. Čtvrtek Shromáždění představitelů SDH – obvod 
Žamberk

Stanice SDH 
Letohrad-město

VV OSH

16. 11. Čtvrtek Shromáždění představitelů SDH – obvod 
Králíky

Stanice HZS Králíky VV OSH

25. 11. Sobota Doškolení referentů prevence SDH Zasedací místnost 
HZS Ústí nad Orlicí

OSH – Odborná rada 
prevence a OO

Termíny akcí a soutěží do konce roku 2017

30. 09. Sobota Závod Ligy OSH v běhu na 60 m překážek MH 
a Ligy OSH v běhu na 100 m dorostu

Mladkov OSH – Odborná rada 
mládeže a SDH 
Mladkov  

30. 09. Sobota Tatenický Braňák Tatenice SDH Tatenice

07. 10. Sobota Okresní kolo Závodu požárnické všestrannosti
MH a dorostu OSH Ústí nad Orlicí

Horní Čermná – u 
koupaliště

OSH – Odborná rada 
mládeže a SDH Horní
Čermná

07. 10. Sobota Slavnostní vyhlášení výsledků Velké ceny 
Ústeckoorlicka v požárním útoku

Lukavice – sokolovna SDH Česká Rybná

14. 10. Sobota Závod Ligy OSH v běhu na 60 m překážek MH Bohousová OSH – Odborná rada 
mládeže a SDH 
Bohousová

14. 10. Sobota Superpohár hejtmana PK v požárním útoku 
vítězů okresních lig

Jaroměřice (okres 
Svitavy)

KSH Pardubického 
kraje



VÝKONNÝ VÝBOR OSH

Nové členské průkazy – prosba o spolupráci

Od února 2017 byla spuštěna výměna členských průkazů členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ty

staré platí do 31. 12. 2018. Bohužel doposud máme zařízenou výměnu průkazů asi pouze u 30 SDH z celkového

počtu 145 v našem OSH. Tímto tempem není možné výměnu do 31. 12. 2018 zvládnout, a proto vyzývám všechny

SDH, která ještě nemají výměnu vyřešenou, aby s ní neotálely. Velká část SDH má již nahrané fotky v programu

evidence, ale o průkazy nemá požádáno. Pokud tedy máte u všech členů, u kterých chcete fotografie mít, nahrané

fotky, stačí poslat email na oshuo@seznam.cz informaci, že již máte vše připravené k tisku průkazů a napsat, jaké

průkazy chcete (stačí nám např. Informace, že u členů, které mají fotku chcete průkazy plastové, zbytek papírové). I

s ohledem na nízké objednávky průkazů trvá tisk plastových (tiskne Ústředí v Praze na základě naší objednávky) i

více než 2 měsíce. Čím více budeme mít průkazů objednaných, tím rychleji budou k dispozici. Výměna průkazů se

nedá zvládnout bez Vaší spolupráce, a proto Vás o ní prosím. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů kontaktujte

starostu OSH nebe kancelář OSH.

Jan Růžička

 Nové Stanovy SH ČMS

Od 1. 9. 2017 vešly v účinnost Stanovy SH ČMS se změnami schválenými v dubnu na Shromáždění starostů

OSH v Přibyslavi. Platné znění Stanov je ke stažení na stránkách Sdružení a rovněž na Rejstříku www.justice.cz.

(Zde jsou ke stažení i pro potřeby žádostí o dotace apod.). Podstatné změny, které přinesly:

1)  zrušeno kolektivní  členství –  členem SH ČMS a SDH mohou být  pouze fyzické osoby (firmy,  obce,  apod.

mohou mít se SDH uzavřenou smlouvu o spolupráci)

2) zrušeno čestné členství  - titul „Čestný člen“ zůstal zachován jako vyznamenání (viz. Statut vyznamenání), čili

pokud chcete mít čestného člena např. starostu nebo jinou osobnost z obce, je to možné, ale formou tohoto titulu

(čestný člen nemá průkaz, hlasovací právo, apod. - jedná se o čestný titul)

3) statutárním orgánem SDH je starosta – doposud byl Výbor SDH, od změny pouze starosta, který však jedná

na základě rozhodnutí Výboru SDH.  Fakticky se nic nemění, je to z důvodu zápisů do Spolkového rejstříku, kde

musí být zapsáni členové statutárního orgánu (v případě Výboru SDH např. 10 osob).

4) kontrolním orgánem SDH je revizor – v každém sboru pouze 1, opět se fakticky nic nemění, revizoři se budou

rovněž zapisovat od roku 2020 a v případě SDH bude zapsán jako revizor předseda kontrolní a revizní komise SDH.

http://www.justice.cz/
mailto:oshuo@seznam.cz


VÝKONNÝ VÝBOR OSH
 Evidence aktivních sportovců

I v letošním roce je nutné evidovat sportovce v rámci SH ČMS. Evidenci sportovců v soutěžích (postupové –

okresní, okrskové apod.) zajistí kancelář OSH na základě přihlášek z těchto kol. Evidenci  aktivních sportovců si

provádí každý SDH sám v programu Evidence SDH. Aktivní sportovec je ten, který se zúčastnil min. 4 soutěží v

průběhu roku. SDH, který má přístup do Evidenčního programu, zaškrtne tuto skutečnost u členů v programu

Evidence.

Kalendář soutěží pro rok 2018

Na webových stránkách OSH je k dispozici tabulka  „Kalendář soutěží pro rok 2018“. Pořadatelé, kteří

budou v  roce 2018 pořádat nějakou soutěž a chtějí ji mít zařazenou v Kalendáři soutěži SH ČMS, který je zveřejněn

na stránkách Sdružení a rovněž průběžně v Hasičských novinách, pošlou tuto tabulku do 30. 11. 2017 na OSH Ústí

nad Orlicí. 

Dotace Pardubického kraje pro pořadatele akcí

Všechny SDH byly informovány o novém dotačním programu Pardubického kraje na zajištění pořádaných

akcí v rámci Pardubického kraje. Program je určen pro SDH a ostatní spolky působící na poli bezpečnosti a požární

ochrany. Dotace je určena např. na pořádání akcí SDH, soutěží, svěcení praporů, výročí SDH a dalších. Žádosti se

podávají vždy na pololetí. Pořadatelé, kteří budou pořádat akce v prvním pololetí 2018 a chtějí o dotaci žádat,

musí podat žádost v období od 1. listopadu do 31. prosince. Výše dotace je min. 2.000,- Kč a v programu je na

pololetí připravena částka k rozdělení 250.000,- Kč. Formulář včetně veškerých podrobností je ke stažení na webu

Pardubického kraje v záložce „Krajský úřad“ - „Kancelář hejtmana“ - „Krizové řízení“ - „Dotace pro NNO v oblasti

bezpečnosti a rozvíjení tradic“.

 



ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE

Zvyšování a obnova kvalifikace vedoucích MH

Školení pro získání nebo obnovu kvalifikace vedoucí a minimum se uskuteční v pátek 10. listopadu 

2017 a sobotu 11. listopadu 2017 v Nekoři. Přihlášky mají zájemci odevzdat na Závodu požárnické 

všestrannosti 7. 10. 2017 v Horní Čermné.

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE

Školení se týká nových vedoucích mládeže, kteří dosud nemají žádnou kvalifikaci a pracují 

s mládeží. – absolvováním školení získají kvalifikaci Vedoucí III. – minimum. V době konání 

zkoušek musí dovršit věk 15 let.

Nutné zejména pro SDH, které začaly NOVĚ pracovat s mládeží nebo pro ty, kteří nemají 

v SDH žádného kvalifikovaného vedoucího !!!!!

Dále vedoucích, kteří mají kvalifikaci Vedoucí III – minimum, získanou v roce 2014 nebo dříve 

+ platné obnovení a chtějí si ji zvýšit na Vedoucí II. 

V době konání zkoušek musí být vedoucímu 18 let.

Kvalifikační stupeň II. lze získat po absolvování vzdělávacího kurzu (školení) a složením zkoušky 

nejdříve však za tři roky po splnění kvalifikace III. stupně s výjimkou LŠI (lze získat nejdříve po 1 

roce po splnění kvalifikace III. Stupně).

OBNOVENÍ  KVALIFIKACE

Týká se vedoucích, kteří mají splněn nebo obnoven kvalifikační stupeň v roce 2015.

Obnovení je provedeno formou testu a pohovoru.

OBNOVENÍ KVALIFIKACÍ JE NUTNO PROVÁDĚT VŽDY PO 2 LETECH, POKUD KVALIFIKACI 

NEOBNOVÍTE – PROPADÁ VÁM A JE POTOM TŘEBA ABSOLVOVAT NOVÉ ŠKOLENÍ.



ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
Liga MH v běhu na 60 metrů překážek jednotlivce a 100 m překážek dorostu

Od září 2017 se rozbíhá druhý ročník Ligy MH v běhu na 60 metrů překážek jednotlivce. V rámci některých soutěží

proběhnou i závody Ligy OSH v běhu na 100 m překážek jednotlivce dorostu. Zatím proběhly 2 soutěže – 17. 9.

2017 v Lanškrouně (pořádal SDH Dolní Třešňovec) a 23. 9. 2017 v rámci Memoriálu Zdeňka Veselého v  Černovíře

(pořadatel SDH Černovír). Průběžné výsledky jsou ke zhlédnutí na webových stránkách OSH.

Termíny dalších soutěží:

30. 09. 2017 Mladkov (60 m i 100 m)

14. 10. 2017 Bohousová (60 m)

28. 04. 2018 Choceň (60 m)

květen 2018 Svatý Jiří (60 m) v rámci soutěže O pohár obce Svatý Jiří

20. 05. 2018 Žamberk (60 m i 100 m)

květen OK hry PLAMEN (60 m – závěrečný závod)

červen OK soutěže dorostu (100 m – závěrečný závod)

Okresní kolo ZPV mladých hasičů a dorostu 

ZPV – okresní kolo hry PLAMEN ZPV – okresní kolo dorostu

sobota 7. 10. 2017 sobota 7. 10. 2017

areál koupaliště Horní Čermná areál koupaliště Horní Čermná

prezence 7,30 – 8,30 hod. Prezence 11,00 – 11,30 hod.

Nástup v 8,45 hod. Nástup 11,45 hod.

Start závodu v 9,00 hod. Start závodu ve 12,00 hod.



SOUTĚŽE

Liga MH v požárním útoku 2017

 V  sobotu 9.  září  2017  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 A,  následované  družstvem SDH Letohrad-Kunčice  A a  třetím družstvem SDH Lukavice  A.  Kategorii

starších žáků ovládlo družstvo Lukavice A, následované Letohrad-Kunčice A a třetím družstvem Dolní Dobrouč A.

Vítězové kategorií postoupí na Superpohár hejtmana Pardubického kraje, který se uskuteční v sobotu 14. října v

Jaroměřicích.

Velká cena Ústeckoorlicka v požárním útoku

Posledním závodem v sobotu 16. 9. 2017 – Nekořským pohárem – skončil i další ročník Velké ceny Ústeckoorlicka v

požárním útoku. Letošní ročník zahrnoval celkem 10 soutěží, z nichž některé byly zařazeny i do Východočeské

hasičské ligy.

V  mužské  kategorii  posbíralo  nejvíce  bodů  družstvo  SDH  Letohrad-Kunčice  B,  následované  družstvem  SDH

Bystřec A a třetím družstvem SDH Horní Třešňovec. V ženské kategorii zvítězily ženy SDH Letohrad-Červená, na

druhém místě skončilo družstvo SDH Nepomuky a třetí ženy SDH Česká Rybná. 

Slavnostní vyhodnocení se uskuteční v sobotu 7. října 2017 v sokolovně v Lukavici (pořádá SDH Česká Rybná).

 



 

ODBORNÁ RADA PREVENCE
Velký úspěch v soutěži „PO očima dětí 2017“

Již  v minulém zpravodaji  jsme Vás  informovali,  že  ve  13  kategoriích  náš  okres  získal  6  prvních  míst,  7

druhých míst a 7 třetích míst v krajském kole této soutěže. Vítězové v dané kategorii postoupili do celostátního kola.

Jaké  bylo  naše  překvapení  a  rovněž  velká  radost,  když  jsme  koncem  května  obdrželi  a  četli  výsledky

celostátního kola. V kategorii  výtvarných prací ZŠ 1 (žáci 1. -  2. ročníku ZŠ) se žákyně ZŠ a MŠ Libchavy Tereza

Lukešová umístila na druhém místě. Ale to nebylo vše, v kategorii digitální technika DT 1 (žáci a studenti ve věku 12

– 18 let ) se členka SDH Petrovice Daniela Filipová umístila na prvním místě v prezentací „HISTORIE HASIČŮ“.

V pátek 9. června 2017 se v dopoledních hodinách v sále Hotelu Koliba v Litoměřicích uskutečnilo slavnostní

vyhlášení republikových výsledků literárně-výtvarné soutěže „ Požární ochrana očima dětí 2017“. I naše dvě vítězky

se zde zúčastnily za doprovodu svých blízkých a převzaly si diplomy, medaile a věcné ceny. Rovněž obdržely volné

vstupenky na Hasičské slavnosti Litoměřice pro sebe a své blízké.

Je to velký úspěch, ještě nikdy se v rámci našeho okresu nepodařilo získat v této soutěži  vítězství. Ještě

jednou patří poděkování všem, kteří se na organizaci soutěže v našem okrese podíleli a všem účastníků, kteří se do

soutěže zapojili.

Vítězná práce Terezy Lukešové.



ODBORNÁ RADA PREVENCE
Školení “Záchrana tonoucího”

Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva uspořádala 2. září 2017 pro členy SDH našeho Okresního sdružení

školení  „Záchrana tonoucího“ v rámci vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva v prostoru Pastvinské přehrady.

Lektorem byl opět Richard Kubát profesionální hasič, záchranář a potápěč, který si vzal na pomoc svého kolegu Jana

Slezáka.

Teoretická část byla provedena v zasedací místnosti obce Líšnice a pak už se 16 účastníků školení přesunulo

na Pastvinskou přehradu.  Zde  pokračoval  praktický  výcvik.  Ani  teplota  vody  17  o  C a  teplota  vzduchu 14  o  C

účastníky školení  neodradila  od toho,  aby se ponořili  do vody a začali  s výcvikem. Zkoušeli  si  několik  způsobů

záchrany tonoucího, dále se učili správné jízdě na raftu a záchranu tonoucího z raftu. Několik účastníků si dokonce

vyzkoušelo i zajištěný ponor. 

Že se jednalo o podařenou akci, soudím podle toho, že se účastnici ihned dotazovali, kdy bude pořádáno

další podobné školení.

Poděkování si zaslouží všichni odvážní účastníci a samozřejmě profesionální lektoři.

Květuše Bogapovová

Za ORP a OO

 



Kancelář OSH

Změna otevírací doby kanceláře OSH

Od pondělí 4. 9. 2017 se mění otevírací doba kanceláře OSH v souvislosti s přijetím nové zaměstnankyně Lenky

Břízové:

pondělí 8 – 12 13 – 17  (13,30 – 15,30 Hasičská vzájemná pojišťovna Eva Faltusová)

úterý 8 – 12 13 – 15

středa 8 – 12 13 – 17  (13,30 – 15,30 Hasičská vzájemná pojišťovna Eva Faltusová)

čtvrtek 8 – 12 13 – 15

pátek 8 – 12

(Jiří Sazima – pondělí, středa a čtvrtek 8 – 11) 

starosta OSH – Jan Růžička

úterý 14 – 17

středa 13 – 17

Úředními dny v kanceláři OSH jsou pondělí a středa. Prosíme všechny, aby veškeré záležitosti směřovali do

těchto dvou dnů.

Kontakty:

Lenka Břízová, pracovnice kanceláře OSH

 email: oshuo@seznam.cz

telefon: 792 315 600

   Změna účtu OSH

Upozorňujeme opět na skutečnost, že od března 2017 byl změněn účet Okresního sdružení Ústí nad Orlicí.

Nový účet má číslo: 1320395309/0600 Moneta Money Bank 

Prosíme všechny SDH, aby tuto skutečnost zaznamenaly, starý účet již není funkční. Děkujeme za pochopení.

mailto:oshuo@seznam.cz

