
ZPRAVODAJ
OSH Ústí nad Orlicí

2/2018

Shromáždění delegátů SDH

Na základě usnesení Výkonného výboru OSH
Ústí nad Orlicí

svolávám

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SDH OSH ÚSTÍ
NAD ORLICÍ

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 16,30 hod.
v Kulturním domě v Nekoři

Program:
1) Volba pracovních komisí – návrhová, 

mandátová,
2) Informace o činnosti OSH Ústí nad 

Orlicí (VV OSH, OKRR, Odborné rady)
3) Informace ze SHČMS,
4) Zajištění VVH SDH a VVH okrsků 

2018/2019,
5) Hlášení o činnosti SDH za rok 2018, 

Členské příspěvky na rok 2019,
6) Plán akcí na rok 2019,
7) Volba delegátů na Shromáždění 

delegátů OSH, 16. 11. 2018, Týnišťko,
8) Stanovisko k volbě starosty SHČMS 

(Ústředí),
9) Různé,
10)Usnesení,
11)Závěr.

Shromáždění je pracovní, účast v civilním 
oděvu (není nutná uniforma).

Na Shromáždění bude k dispozici prodejní 
materiál a budou k dispozici objednaná 
vyznamenání. Rovněž SDH může na 
shromáždění zaplatit členské příspěvky na rok 
2018 (100,- Kč na člena).

Prosím všechny SDH, aby zajistili účast svých 
delegátů (klíč je každé SDH = 1 delegát).

Úvodník

Vážené sestry, vážení bratři,

dostáváte  do  Vašich  mailových schránek  další

vydání  našeho  Zpravodaje.  Pravda,  s  větším

zpožděním,  ale  zato  v  novém  provedení.

Doufám, že se Vám bude líbit.

Soutěžní sezóna je u konce a před námi období

bilancování.  V  těchto  dnech  si  připomínáme

100.  výročí  založení  Československé republiky,

státu,  který  Čechům  a  Slovákům  umožnil

realizaci  svého  národního  uvědomění  .  I  zde

hrají  sbory  dobrovolných  hasičů  velkou  roli,

vždy  hrály  důležitou roli  ve  vypjatých chvílích

státu.  Bez  spolků  by  stát  jako  nebyl,  a  to  je

důležité  mít  na  paměti.  Hasičské  sbory  jsou

symbolem naší české historie. K této symbolice

patří  i  slavnostní  vyšívané  hasičské  prapory.

Jsem rád,  že se nám podařilo prostřednictvím

okrsků  vybrat  z  navržených  předloh  a

uskutečnit  tak  realizaci  slavnostního  praporu

Okresního  sdružení  hasičů  Ústí  nad  Orlicí.

Momentálně  probíhá  jeho  realizace  ve  firmě

Velebný  v  Ústí  nad  Orlicí  a  slavnostní

představení a požehnání se uskuteční 28. dubna

2019.  Při  této  příležitosti  bychom  rádi

uspořádali  setkání  všech  praporů  a  sborů  z

našeho  okresního  sdružení.  O  podrobnostech

budou sbory včas informovány.



Výměna členských průkazů

Připomínáme  SDH,  že  staré  členské  průkazy

přestávají  platit k 31. 12. 2018. Po tomto datu

platí pouze nové členské průkazy (buď plastové

nebo  papírové  zalaminované).  Doposud  ještě

20  SDH  nepožádalo  o  výměnu  členských

průkazů. Důrazně na ně tedy apeluji,  aby tuto

výměnu co nejdříve uskutečnily.

Za VV OSH Jan Růžička

Členské přihlášky a GDPR

V  souvislosti  s  Nařízením  Evropské  unie  na

ochranu  osobních  údajů  (tzv.  GDPR)  došlo  ke

změnám členských přihlášek. Stávající členové

musí  podepsat  nový  souhlas  se  zpracováním

osobních  údajů.  Fakticky  k  žádné  změně

ohledně  zpracování  osobních  údajů  nedojde

(tedy, údaje jsou zpracovávány stejně, jako před

tímto datem), ale je nutné mít podepsaný nový

souhlas, který musí mít náležitosti dané právě

tímto  nařízením.  Všechny  SDH  obdržely

prostřednictvím okrskům nebo přímo starostů

SDH připravené přihlášky od stávajících členů a

navíc  prázdné  přihlášky  pro  nové  členy.

Doposud  podepsané  souhlasy  odevzdalo

kompletně  pouze  15  SDH,  a  proto  prosím

všechny  ostatní  sbory,  aby  zajistili  souhlasy

členů  co  nejdříve  a  odevzdaly  do  kanceláře

OSH. Bez spolupráce se sbory není možné tuto

agendu zvládnout, a proto prosím o maximální

spolupráci.

Za VV OSH Jan Růžička

Přehled o majetku a závazcích 2017

Připomínáme SDH, že do 31. 5. 2018 byl termín

k odevzdání Přehledu o majetku a závazcích za

rok  2017  (pro  SDH,  která  vedou  jednoduché

účetnictví)  a Účetní  uzávěrky za rok 2017 (pro

SDH,  která  vedou  podvojné  účetnictví).

Doposud  takto  neučinila  ani  polovina  SDH.

Upozorňujeme,  že  tato  povinnost  zveřejnění

vyplývá  z  Nového  občanského  zákoníka  a  je

důležitá zejména pro SDH, které žádají dotace,

apod.

Hasičská vzájemná pojišťovna

Informujeme  SDH,  že  od  září  2018  veškerou

agendu,  která  souvisí  z  Hasičskou  vzájemnou

pojišťovnou, může v kanceláři  OSH provádět i

pracovnice  Lenka  Břízová.  Záležitosti  ohledně

pojištění,  plateb  pojistného,  rušení  smluv,

řešení úrazů, apod. lze vyřídit v otevírací době

kanceláře  OSH  nebo  po  předchozí  domluvě

(telefon  792  315  600,  oshuo@seznam.cz).

Samozřejmě  je  možné  zařídit  i  u  stávajících

pojišťovacích  zprostředkovatelů  –  L.  Müller  v

Žamberku, E. Faltusová v Lanškrouně).

Kancelář OSH

Po a St 8 – 12 13 – 17 

Út a Čt 8 – 12 13 – 15

Pá 8 – 12

Kontakt:

Lenka Břízová, pracovnice kanceláře OSH

telefon: 792 315 600, 792 305 062 (kancelář)

email: oshuo@seznam.cz 

adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 

mailto:oshuo@seznam.cz
mailto:oshuo@seznam.cz


Kalendář akcí na zbytek roku 2018

Datum Den Akce Místo a čas Pořadatel

1. 11. Čtvrtek Shromáždění delegátů SDH OSH 
Ústí nad Orlicí

KD Nekoř, 16.30 VV OSH

2. - 3. 11. Pá - sobota Zvyšování a obnova kvalifikací 
vedoucích MH

Středisko Lorien, 
Nekoř, 15.00

Odborná rada 
mládeže

10. 11. Sobota Setkání Zasloužilých hasičů a 
nositelů Řádu sv. Floriána KSH 
Pardubického kraje

Ostřetín, 10.00 KSH, OSH 
Pardubice

24. 11. Sobota Doškolení referentů prevence SDH
a zkoušky odborností Preventista 
III. a II.

HZS Hylváty, 
zasedací 
místnost, 8.00

Odborná rada 
prevence

1. 12. Sobota Slavnostní vyhodnocení Velké 
ceny Ústeckoorlicka 2018

KD Verměřovice SDH Letohrad-
Kunčice, Rada 
VCÚ

Kalendář akcí na rok 2019

Datum Den Akce Místo a čas Pořadatel

13. 4. sobota Okresní setkání Zasloužilých 
hasičů a nositelů Řádu sv. 
Floriána OSH Ústí nad Orlicí

Hotel U Dubu, 
Jablonné nad 
Orlicí

Aktiv ZH, SDH 
Jablonné nad 
Orlicí

28. 4. Neděle Představení slavnostního 
vyšívaného praporu OSH a 
setkání praporů SDH okresu

Bude upřesněno VV OSH

24. - 25. 5. Pá- sobota Okresní kolo hry PLAMEN 
mladých hasičů

Mladkov Odborná rada 
mládeže, SDH 
Mladkov 

8. 6. Sobota Okresní kolo v požárním sportu Mladkov Odborná rada 
represe, SDH 
Mladkov

9. 6. Neděle Okresní kolo soutěže dorostu Mladkov Odborná rada 
mládeže, SDH 
Mladkov

14. - 15. 6. Pá – sobota Krajské kolo hry PLAMEN Litomyšl KSH

22. 6. Sobota Krajské kolo soutěže dorostu Lanškroun OSH Ústí nad 
Orlicí, KSH

23. 6. Neděle Krajské kolo v požárním sportu Lanškroun OSH Ústí nad 
Orlicí, KSH



Kalendář soutěží na rok 2019

Stejně jako v předchozích letech bude sestaven

kalendář soutěží na rok 2019, který je následně

odeslán na krajské sdružení a ústředí.

Pořadatelé  soutěží  v  roce 2019 mohou posílat

termíny s popisem soutěže (dle tabulku,  která

je na webu) do kanceláře OSH nejpozději do 30.

11. 2018. 

Zkoušky odbornosti Hasič I.

Ústřední  odborná  rada  represe  vyhlásila

zkoušky pro získání odbornosti Hasič I. SHČMS.

Zkoušky se budou konat 22.  2.  2019 od 16.00

hod. v hotelu Přibyslav. Přihláška a pozvánka je

ke  stažení  na  webových  stránkách.  Případní

zájemci se mohou hlásit do 10. 2. 2019.

Školení rozhodčích PS a nové 
Směrnice

Oznamujeme všem rozhodčím PS, že doškolení

rozhodčích, které bylo avizováno na podzim se

letos  neuskuteční,  neboť  doposud  nebyla

vydána  nová  Směrnice  hasičských  soutěží.

Jakmile  bude  tato  Směrnice  vydána,  OSH

uskuteční doškolení rozhodčích – nejspíš na jaře

2019. 

Doškolení referentů prevence 2018

 Rada prevence a ochrany obyvatelstva

Vás zve na pravidelné doškolení 

referentů prevence SDH, okrsků a držitelů

odbornosti 

„Preventista SH ČMS III. a II. stupně“

Kdy: sobota 24. 11. 2018, 8.00 hod.

Kde: zasedací místnost HZS Ústí nad Orlicí-

Hylváty

Program:

 Informace a novinky z PO 

 Aplikace „ZÁCHRANKA“ – novinky

 Malé domácí spotřebiče

 Bytové domy – společné prostory 

 Topná sezóna 

 Plesová sezóna 

 Komíny 

 Hlásiče požáru 

 Nebezpečí požáru Vánoce a Silvestr 

 Požární  bezpečnost  na  akcích  s větším

počtem osob

Časový předpoklad ukončení v 12,00 hodin.

Účastníkům bude hrazeno cestovné.

Připomínáme  možnost  složit  zkoušky  na

odbornost „Preventista SH ČMS III. a II. stupně“

po ukončení doškolení. 

Rada prevence upozorňuje, nositelé odbornosti

„Preventista SH ČMS  III. a II. stupně“, že by se

měli pro účely udržení odborných znalostí resp.

získání  nových  informací  zúčastňovat  takto

organizovaných seminářů každoročně.

Přihlášky prosím zasílejte do 10. 11. 2018 

elektronicky na e-mail: 

bogapovova@seznam.cz !!!

mailto:bogapovova@seznam.cz


Zahájen nový ročník Ligy OSH v běhu na 60 m a 100 m

S novým školním rokem byl zahájen již 3. ročník Ligy OSH v běhu na 60 metrů překážek mladých

hasičů a 2. ročník Ligy OSH v běhu na 100 metrů překážek dorostu. První závod šedesátek i stovek

se uskutečnil 15. září 2018 v Mladkově. Hned druhý den se konal 2. závod šedesátek v Bohousové.

Liga  MH  pokračovala  3.  závodem  při  Memoriálu  Zdeňka  Veselého  v  Černovíru  22.  9.  2018.

Posledním závodem podzimní sezóny, kde se opět soutěžilo v šedesátkách i stovkách, byla soutěž

v  Lanškrouně  20.  10.  2018.  Je  potěšitelné,  že  počty  soutěžících  opět  narostly,  kdy  třeba  do

Lanškrouna bylo přihlášeno 216 mladých hasičů do závodu v šedesátkách a 113 dorostenek a

dorostenců do závodu ve stovkách.  Průběžné  výsledky  a  výsledky  jednotlivých závodů jsou k

dispozici na webových stránkách OSH. Velké poděkování patří především Odborné radě mládeže

za organizaci všech soutěží a zpracování výsledků, dále všem pořadatelským SDH, bez nichž by

nebylo možné zajistit zázemí pro soutěžící a připravit dráhy. Díky všem! První závod jarní části se

bude konat koncem dubna v Chocni. Závody Ligy OSH v běhu na 60 metrů překážek mladých

hasičů a Ligy OSH v běhu na 100 metrů dorostu jsou podpořeny sponzorským darem firmy Lesy

ČR, s.p. Děkujeme.

 Foto: Tomáš Sirový

Okresní kolo Závodu požárnické všestrannosti – 6. 10. 2018 Letohrad-Kunčice

V sobotu 6. října 2018 uspořádal SDH Letohrad-Kunčice a Odborná rada mládeže Okresní kolo

závodu požárnické všestrannosti mladých hasičů a dorostu ve středisku Ráj. Na start se postavilo

65 hlídek starších žáků, 60 hlídek mladších žáků, téměř 90 jednotlivců-dorostenek a dorostenců a

12 družstev dorostu. Velké poděkování patří pořadatelům ze SDH Kunčice za perfektní zvládnutí

organizace  a  veškerého  zázemí.  Dále  děkujeme  všem  rozhodčím  a  organizátorům,  rovněž

vedoucím a jejich svěřencům. Budeme se těšit na jarní část soutěže.



Superpohár hejtmana Pardubického kraje 13. 10. 2018

V letošním roce vyšlo na naše OSH pořadatelství  soutěže Superpohár hejtmana Pardubického

kraje v požárním útoku. Soutěž uspořádalo OSH ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů

Vysoké Mýto I. Na hasičském stadionu se v sobotu 13. října 2018 sjela 4 družstva mužů, 4 družstva

žen,  4  družstva  starších  žáků,  4  družstva  mladších  žáků,  3  družstva  dorostenek  a  1  družstvo

dorostenců. Všechno vítězové okresních lig v požárním útoku. Na závěr se uskutečnil ještě závod

týmů složených z rozhodčích, vedoucích, zástupců okresních sdružení, krajského sdružení, hostů z

Ukrajiny a týmu hejtmana. Velké poděkování patří pořadatelům ze SDH Vysoké Mýto I. za skvělou

organizaci a veškerý servis, který na soutěži zajistili. Díky. (Foto: Petr Motl)

Skončily Orlickoústecká liga MH v PÚ a Velká cena Ústeckoorlicka v PÚ

Posledními závody v září 2018 skončily letošní ročníky okresních lig v požárních útocích.  Poslední

závod mladých hasičů se konal 8. 9. 2018 v Letohradě. Celkově se z vítězství v letošním ročníku

ligy  mladých  hasičů  v  obou  kategoriích  radovala  družstva  SDH  Lukavice.  Velká  cena

Ústeckoorlicka měla poslední závod 15. 9. 2018 v Nekoři. V kategorii mužů zvítězilo družstvo SDH

Letohrad-Kunčice D, v kategorii  žen SDH Nepomuky, veteráni SDH Horní Čermná a veteránky

SDH Černovír. Slavnostní vyhlášení výsledků VCÚ se koná 1. 12. 2018 ve Verměřovicích. Díky všem

organizátorům, Radám lig, rozhodčích i soutěžícím za účast v letošních ročnících.






