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Úvodem

Vážené hasičky a hasiči,

blíží se doba Vánoc a s ní čas bilancování a nového plánování. Je za námi další rok, který sice přinesl řadu změn, ať

už v podobě změny Stanov SHČMS, výměny členských průkazů, nových povinností zveřejňování účetní uzávěrky

či strašák v podobě EET. Přesto byl končící rok úspěšný, ať už pro naše OSH nebo pro SDH, které úspěšně čerpali

například dotace na sport z Ministerstva školství. Je také dobře, že na sbory nespadla žádná další povinnost a

doufejme, že se aspoň na chvíli  doba pro spolkovou činnost uklidní.  Ale abych nebyl jenom negativní,  musím

přiznat,  že  se  v  našem  okrese  spoustu  věcí  daří,  ať  už  práce  s  mládeží,  organizování  sportovních  soutěží  i

kulturních  akcí,  výcvik  a  zvyšování  odbornosti  našich  členů,  preventivně-výchovná  činnost.  Za  to  patří  velké

poděkování všem členům, bez jejichž práce a podpory bychom takových výsledků nedosáhli. Přeji všem členům

klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku 2018. Současně děkuji všem členům

za vynikající spolupráci v končícím roce a těším se na setkání v roce dalším.

Za VV OSH Jan Růžička
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PLÁN AKCÍ OSH

Plánované akce OSH na 1. pololetí 2018

Termín Den Akce Místo konání Organizuje

Leden-
březen

Kurz záchrana osob na prolomeném ledu Bude upřesněno (dle 
počasí)

OR prevence a OO

Únor – 
březen

Kurzy první pomoci Bude upřesněno OR prevence a OO

Březen 
2018

Školení rozhodčích v požárním sportu Bude upřesněno OR represe

Březen 
2018

Školení rozhodčích mládeže II. Stupně Bude upřesněno OR mládeže

Březen 
2018

Školení pro revizory a členy kontrolních 
orgánů SDH

Bude upřesněno Výkonný výbor

Březen 
2018

Zkoušky odborností mladých hasičů Bude upřesněno OR mládeže

5. 3. Pondělí Jednání VV OSH a starostů okrsků OSH Ústí nad Orlicí Výkonný výbor

21.3. Středa Jednání OR represe a velitelů okrsků OSH Ústí nad Orlicí OR represe

3. 4. Úterý Aktiv vedoucích mládeže HZS Hylváty OR mládeže

14. 4. Sobota Okresní setkání Zasloužilých hasičů a 
nositelů Řádu sv. Floriána

Přívrat Aktiv ZH, SDH 
Přívrat, VV OSH

19. 4. Čtvrtek Slavnostní vyhlášení Okresního kola soutěže
„Požární ochrana očima dětí a mládeže“

Nekoř OR prevence a OO

5. 5. Sobota Hasičská pouť na Hedeč Hedeč – Králíky SDH Králíky

25. - 26. 5. Pá-So Okresní kolo hry PLAMEN mladých hasičů Mladkov OR mládeže, SDH 
Mladkov

8. - 9. 6. Pá-So Krajské kolo hry PLAMEN mladých hasičů Pardubice KSH, OSH Pardubice

9. 6. Sobota Okresní kolo v požárním sportu Mladkov OR represe, SDH 
Mladkov

10. 6. Neděle Okresní kolo soutěže dorostu Mladkov OR mládeže, SDH 
Mladkov

16. 6. Sobota Krajské kolo soutěže dorostu Chrudim KSH, OSH Chrudim

30. 6. Sobota Krajské kolo v požárním sportu Svitavy KSH, OSH Svitavy



VÝKONNÝ VÝBOR OSH

Nové členské průkazy – prosba o spolupráci

Stále probíhá výměna členských průkazů. Na výměnu máme ještě jeden rok, staré průkazy jsou platné do

31.  12.  2018.  Na  plastových  průkazech  musí  být  fotografie  –  tu  je  možné  nahrát  prostřednictvím  programu

Evidence SDH, nebo je poslat do kanceláře OSH, kde zajistíme jejich skenování a nahrání do programu. Pokud máte

zájem o papírové průkazy bez fotografií, stačí poslat objednávku na OSH, abychom výměnu urychlili. V současné

době máme vyměněno, nebo probíhá výměna u 45 SDH ze 145, a proto prosím všechny sbory, aby s výměnou

neváhali.

Jan Růžička

 Hlášení o činnosti SDH za rok 2017

Tiskopis na Hlášení o činnosti SDH se od minulých let nezměnil. Nově je možné Hlášení vyplnit a odeslat ve

3 formách:  

1) prostřednictvím formuláře v programu Evidence SDH (Správa SDH – odkaz vpravo nahoře Hlášení za rok 2017)

2) papírová podoba – všichni obdrželi 2 výtisky formuláře na Shromáždění po obvodech,

3) na webu OSH je na titulní stránce ke stažení Hlášení SDH ve formátu Excel, lze vyplnit a odeslat emailem.

Termín pro odevzdání Hlášení o činnosti SDH za rok 2017 je do 15. 1. 2018, resp. do týdne po výroční valné

hromadě SDH.

Členské příspěvky na rok 2018

Členské příspěvky na rok 2018 zůstávají  v  nezměněné výši  100,-  Kč/  člen.  Členské příspěvky je možné

uhradit  buď  hotově  (oproti  pokladnímu  dokladu)  v  kanceláři  OSH  nebo  převodem  na  účet  OSH  (č.  účtu

1320395309/0600 Moneta Money Bank). Úhrada členských příspěvků na rok 2018 by měla být provedena do 15.

1. 2018, respektive do týdne po výroční valné hromadě SDH.

Dotace MŠMT na sportovní činnost mládeže 2018

Na stránkách SHČMS (i  na webu OSH) jsou k dispozici  informace k dotačnímu programu Ministerstva

školství na sportovní činnost mládeže. V minulých letech se jednalo o „Program VIII“. Pro rok 2018 se program

nazývá „Můj klub“ a žádosti je možné podávat do 29. 12. 2017.



ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
 Zvyšování a obnova kvalifikace vedoucí mládeže

Zvyšování  kvalifikace  vedoucích  mládeže  a  dorostu  proběhlo  ve  dnech  10.  -  11.  listopadu   ve  Škole

v přírodě v Nekoři.  Školení se zúčastnilo celkem 65 vedoucích.

50 jich splnilo kvalifikaci Vedoucí III.  stupně – Minimum, 10 jich získalo kvalifikaci Vedoucí II  a 5 vedoucích

předepsané zkoušky nesplnilo. Odborná rada mládeže zajišťovala činnost lektorů a zkoušejících.

Přezkoušení  na  „Obnovení  kvalifikace“  vedoucích  mládeže  a  dorostu  proběhlo  letos  opět  v  rámci  školení

vedoucích. Členové Odborné rady mládeže  tak přezkoušeli 122 vedoucích. 59 jich obnovilo kvalifikační stupeň II. –

Vedoucí a 63 kvalifikační stupeň III. MINIMUM.

 Slavnostní setkání u příležitosti 45. výročí PLAMEN

V pátek 24.  listopadu uspořádal   VV OSH a Odborná rada mládeže OSH setkání  vedoucích mládeže u

příležitosti 45. výročí hry PLAMEN. Setkání hostil Hasičský dům v Dolní Dobrouči. Jako upomínku obdrželi vedoucí

pamětní list a odznak s logem 45. výročí. 

U této příležitosti proběhlo také poděkování reprezentantům OSH na republikových soutěžích v roce 2017.

Ocenění obdrželo družstvo starších žáků SDH Dolní Dobrouč (4. místo na MČR hry PLAMEN mladých hasičů),

jednotlivci Libuše Holečková, Zuzana Haufová a Matěj Rajnet (umístění na MČR soutěže dorostu). Dále Matouš

Hrdina ze SDH Lukavice (MČR v požárním sportu v běhu na 100 metrů překážek) a Markéta Marková (MČR v

požárním sportu ve výstupu na věž, účast na Mezinárodní hasičské olympiádě ve Villachu a Mistrovství světa v

požárním sportu v Izmiru).

Termíny Ligy OSH v běhu na 60 metrů a 100 metrů 2018

28. dubna 2018 Liga „60 MH“ Choceň

6. května 2018 Liga „100 dorostu“ Vysoké Mýto (v rámci soutěže)

11. května 2018 Liga „60 MH“ Svatý Jiří (v rámci soutěže)

20. května 2018 Liga „60 MH“, Liga „100 dorost“ Žamberk

25. května 2018 Liga „60 MH“ - závěrečný závod OK Plamen - Mladkov



ODBORNÁ RADA REPRESE
Zkoušky Hasič I. stupně

SH ČMS vyhlásilo  zkoušky pro získání odbornosti Hasič I.  stupně. Dle Metodického pokynu pro získání

odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně schváleného VV SH ČMS dne 19. 6. 2014 a testových otázek vyhlašuje

Ústřední odborná rada represe zkoušky pro získání odbornosti Hasič I. stupně. 

Termín: 16. 2. 2018, příjezd do 15:30 hod, začátek zkoušek je v 16:00 hod.

Místo konání: Hotel Přibyslav, U Nádraží 385, 58222 Přibyslav 

Přihlášky je možno odeslat do 10. 2. 2018 (ke stažení na webu OSH i SHČMS)

Zkoušky pro rozhodčí v požárním sportu

Odborná rada represe plánuje v březnu 2018 provést zkoušky pro získání odbornosti Rozhodčí v požárním

sportu. Zkoušky jsou dvoudenní (pátek odpoledne, sobota). Prosíme zájemce, aby se předběžně nahlásili na OSH

do 10. února 2018.

Zkoušky Hasič III. a Hasič II.

Odborná rada represe nabízí Sborům nebo okrskům přezkoušení hasičů pro získání odbornosti Hasič III.  a

Hasič II. Sbory nebo okrsky, které mají o tyto zkoušky zájem, nechť se nahlásí na OSH a bude domluven termín

přezkoušení.

Materiály z okrskových cvičení

Upozorňujeme okrsky, že materiály o proběhlých cvičeních nebo praktickém výcviku okrsků za rok 2017 je

třeba dodat  do kanceláře OSH nejpozději  do 31.  1.  2018.  Odevzdané materiály  jsou jednou z podmínek pro

přiznání příspěvku okrskům v roce 2018.



ODBORNÁ RADA PREVENCE

Doškolení referentů prevence SDH 25. 11. 

Byla sobota 25. 11. 2017 a do učebny na požární stanici HZS Pardubického kraje, územním odboru Ústí nad

Orlicí přijelo 47 referentů prevence SDH a okrsků, aby se zúčastnili tradičního doškolení. 

Letošní  témata  se  týkala  nových  předpisů  v oblasti  požární  ochrany,  hlavně  novely  zákona  o  požární

ochraně,  vypracovaní  a  schvalování  dokumentace  zdolávání  požáru.  Dále  zde  byla  probírána  témata  týkající

zajištění požární ochrany v obcích, vypracovávání a vedení dokumentace požární ochrany v obci např. požárního

řádu. Také zde byly probírány zdroje požární vody, jejich kontroly a označování. Další přednáška byla věnována

zajištění  požární  ochrany  v mateřských  školách.  Nejvíce  asi  zaujala  přednáška  ,  která  byla  věnována  aplikaci

„ZÁCHRANKA“, návodu na instalaci do mobilního telefonu a způsobu použití. Někteří účastníci si ihned vyzkoušeli

instalaci tohoto programu do svého mobilního telefonu. Poslední přednáška byla věnována hasicím přístrojům,

druhům a  způsobu použití. To vše bylo doplněno  filmovou ukázkou. 

Každý z účastníků si také odnesl na CD podklady s aktuálními odbornými informacemi, které může využít i

k další práci ve svém sboru a k preventivně výchovné činnosti.

Rovněž zde byla prezentována nová „Brožura pro občany“, která slouží na preventivně výchovnou činnost

při besedách z oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a zdravotní výchovy. 

Po doškolení  se  rozhodlo  vykonat  zkoušku na  odbornost  „Preventista  III.“  7  účastníků a  na odbornost

„Preventista  II.“  rovněž  7  účastníků.  Všichni  uvedenou  zkoušku  úspěšně  složili.  Jména  všech  nových  držitelů

odbornosti jsou uvedena na webových stránkách OSH  http://www.oshusti.cz/ v sekci „PREVENCE a OCHRANA

OBYVATELSTVA“. Upozorňuji, že zde máte také možnost si kontrolovat platnost trvání Vaší odbornosti. 

Velký dík patří  všem účastníkům, ale i  HZS Pardubického  kraje ,  územnímu odboru Ústí  nad Orlicí  za

zapůjčení učebny.

Květuše Bogapovová

Rada prevence

OSH Ústí nad Orlicí




