
Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH
1/2018 – březen 2018

Úvodem

Vážené hasičky a hasiči,

čas plyne neúprosně velmi rychle a je za námi další období výročních valných hromad. SDH a okrsky zhodnotily

svoji činnost v uplynulém roce a naplánovaly svoji činnost na letošní rok. Už jen letmým pohledem do plánu akcí a

soutěží je patrné, že nás čeká opět rok bohatý na spoustu akcí, ať už sportovních, kulturních či připomínajících

100.  výročí  založení  Československa.  Hasiči  stáli  i  u  zrodu  tohoto  významného  výročí  a  určitě  si  řada  SDH

významný mezník naší historie připomene. K hasičským tradicím patří pořizování slavnostních vyšívaných praporů

SDH.  Výkonný  výbor  OSH se rozhodl  pořídit  slavnostní  vyšívaný  prapor  našeho OSH.  Starostové  okrsků byli

seznámeni  se  třemi  návrhy  a  vyslovili  se   jednomyslně  pro  podporu  této  iniciativy.  Návrhy  budou  rozeslány

starostům okrsků, aby s jejich podobou seznámili SDH okrsku a byla vybrána jedna ze tří variant návrhů. O dalším

postupu budou SDH dále informována. Březen je také ve znamení řady vzdělávacích školení – rozhodčích mládeže

II. Stupně, rozhodčích v požárním sportu, revizorů SDH, kurzy první pomoci. 

Příjemné předjaří.

Za VV OSH Jan Růžička



PLÁN AKCÍ OSH

Plánované akce OSH na 1. pololetí 2018

Termín Den Akce Místo konání Organizuje

10. 3. sobota Kurzy první pomoci HZS Hylváty – 
zasedací místnost

OR prevence a OO

16. - 17. 3. Pá-So Školení rozhodčích v požárním sportu Stanice HZS 
Lanškroun

OR represe

17. 3. sobota Školení pro revizory a členy kontrolních 
orgánů SDH

HZS Hylváty – 
zasedací místnost

Výkonný výbor

24. 3. sobota Školení rozhodčích mládeže II. Stupně HZS Vysoké Mýto – 
zasedací místnost

OR mládeže

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

27. 5. Neděle Okresní kolo soutěže dorostu Mladkov OR mládeže, SDH 
Mladkov

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

10. 6. Neděle Okresní kolo v požárním sportu Mladkov OR represe, SDH 
Mladkov

15. - 16. 6. Pá - So Krajské kolo hry PLAMEN mladých hasičů Pardubice KSH, OSH Pardubice

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



VÝKONNÝ VÝBOR OSH

Školení revizorů SDH – 17. 3. 2018

VV OSH a OKRR pořádá školení revizorů SDH 

v sobotu 17. března 2018 od 9,00 hodin v zasedací místnosti na stanici HZS ÚO Ústí nad Orlicí v Hylvátech

 (prezence od 8,00 hodin, předpokládaný konec v 11,00 hodin) 

Program školení: 

1) Revizoři a Stanovy SHČMS, 

2) Metodický pokyn předsedy ÚKRR k provádění kontrolní činnosti,

3) Jak provádět kontrolní činnost a být nápomocni pro správné fungování SDH,

4) Zpráva o kontrolní činnosti pro výroční valnou hromadu,

5) Dotazy.

Případní zájemci se mohou hlásit na OSH Ústí nad Orlicí (email: oshuo@seznam.cz, případně telefon 792306052)

nejpozději do 12. 3. 2018. Účastníci obdrží materiály ke školení.

Nezapomeňte!

1) VÝMĚNA ČLENSKÝCH PRŮKAZŮ

Stále probíhá výměna členských průkazů. Starým průkazům končí platnost 31. 12. 2018. Do té doby je nutné, aby

si SDH požádal o výměnu průkazů pro své členy (papírové nebo plastové varianty). Prosíme SDH, aby s výměnou

neotálely a objednaly si výměnu průkazů.

2) ÚČETNÍ UZÁVĚRKA NA SOUD

Účetní dokumenty pro zveřejnění do Spolkového rejstříku odevzdávejte do  31. 5. 2018 do kanceláře OSH Ústí nad

Orlicí. SDH, která vedou jednoduché účetnictví, zveřejňují pouze „PŘEHLED  O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH“. SDH,

která vedou podvojné účetnictví zveřejňují „Rozvahu“ a „Přílohu k účetni uzávěrce“. V případě dotazů a nejasností

kontaktujte kancelář OSH.



ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE
 Školení rozhodčích mládeže – obnovy + noví

Odborná rada mládeže OSH připravila školení rozhodčích mládeže:

 obnovení  kvalifikace rozhodčí pro soutěže mladých hasičů a dorostu II. stupně

které se koná
v sobotu 24. 3. 2018 od 8,00 hod. - Hasičská zbrojnice ve Vysokém Mýtě

       
Program školení:   8.00 – 10.30 výklad směrnic – přednáška,diskuse

10.30 – 11.30 test
11.30 – 12.00 oběd
12.00 – 14.00 praktická zkouška, ústní zkouška
14.00 – 14.30 vyhodnocení, závěr

Způsob zkoušky – dle statutu rozhodčích soutěží mládeže SHČMS
Písemný test – formou výběru správné odpovědi z několika nabídnutých.

    Vše co se objeví v testu bude probráno předem v přednášce.
Ústní zkouška – zodpovězení vylosované otázky na téma provedení disciplíny a práce

     rozhodčího na dané disciplíně.

Na školení je nutné mít s sebou:
Průkaz rozhodčího pro soutěže mladých hasičů a dorostu
Osvědčení o získání II. kvalifikačního stupně - rozhodčí
Psací potřeby, poznámkový blok
Platné směrnice pro celoroční činnost MH.
Platné směrnice pro celoroční činnost Dorostu,

Všem rozhodčím, kterých se obnova týká přišel email.

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

28. dubna 2018 Liga „60 MH“ Choceň

5. 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

27. května 2018 Liga „100 dorostu“ - závěrečný OK dorostu - Mladkov



ODBORNÁ RADA REPRESE
Zkoušky rozhodčí PS

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Ústí nad Orlicí
Odborná rada represe OSH

pořádá

Školení rozhodčích požárního sportu
(školení pro nové uchazeče)

Termín: pátek 16. 3. 2018 (15,00 – 21,00 – Pravidla)
sobota 17. 3. 2018 (8,00 – 16,00 – Pravidla + zkoušky)

Místo konání: stanice HZS Lanškroun, zasedací místnost SDH

S sebou: Pravidla požárního sportu (Směrnice hasičských soutěží), psací potřeby

Školení je dvoudenní, zájemci se musí zúčastnit celého školení.

Zájemci se mohou hlásit (jmenovitě) na OSH Ústí nad Orlicí (email: oshuo@seznam.cz, telefon 792 306 052)
nejpozději do 10. 3. 2018.

Soutěže TFA – krajský pohár

KSH Pardubického kraje společně s pořadateli soutěží vyhlašuje krajský pohár soutěží TFA. Letošní ročník bude 

současně nominační na MČR v TFA v Domažlicích 6. 10. 2018.

Termíny soutěží TFA zařazených do krajského poháru:

21. 4. 2018 Trpín  (SY)

28. 4. 2018 Andrlův Chlum (UO)

9. 6. 2018 Třebosice (PA)

16. 6. 2018 Orličky – Suchý vrch (UO)

22. 9. 2018 Bystřec – Memoriál Zdeňka Kulhánka (UO)

mailto:oshuo@seznam.cz


ODBORNÁ RADA PREVENCE

 Kurzy první pomoci 

Dne 3.2.2018 se mělo konat školení PRVNÍ POMOCI – ZÁCHRANA OSOBY při prolomení zamrzlé vodní hladiny na

rybníku Pařez v České Třebové, ale z důvodu nepřízni počasí bylo školení zrušeno. Dle počasí a volna lektorů bude

jiný termín konání.

Dalším  školením  je  PRVNÍ  POMOC  pod  odborným  vedením  profesionálního  záchranáře  na  téma

kardiopulmonární resuscitace; akutní úrazové stavy; akutní neúrazové stavy; dopravní nehody; hromadné neštěstí

a akutní stavy u dětí. 

Jeden kurz již proběhl, a to v sobotu 17. 2. 2018 v zasedací místnosti

HZS  Ústí  nad  Orlicí.  Další  kurz  se  koná  v  sobotu  10.  3.  2018,

dopolední termín od 8 hodin (ještě jsou volná 2 místa) a odpolední

termín od 13 hodin (ještě 8 volných míst).

Z  důvodu  efektivnosti  a  bezpečnosti  při  školení  se  jednotlivého

školení  může  zúčastnit  pouze  20  osob  po  uhrazení  ceny  školení.

Pozvánky a přihlášky byly rozeslány na všechny sbory v okrese Ústí

nad  Orlicí.  Po  absolvování  školení  bude  každému  účastníkovi  na

místě vystaveno potvrzení o absolvování školení.

Milan Kacálek

Rada prevence

OSH Ústí nad Orlicí

 Požární ochrana očima dětí a mládeže 2018

Blíží  se termín odevzdání  prací  do výtvarné a literární  soutěže Požární  ochrana očima dětí  a mládeže 2018 –

okresní  vyhodnocení.  Termín  na  odevzdání  prací  je  15.  3.  2018 do  kanceláře  OSH.  Slavnostní  vyhodnocení

proběhne ve čtvrtek 19. 4. 2018 v Nekoři.


