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Slovo starosty Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje 

 

Dámy a pánové, milý hasiči, 

Na začátku nového roku dochází ke zhodnocení roku uplynulého a nastínění výhledu na rok 
2017, ať už z hlediska vnitřního chodu našeho sdružení, nebo z hlediska práce dobrovolných 
hasičů v jednotkách dobrovolných hasičů obcí. 

Rok 2016 byl velmi dobrý a úspěšný po stránce společensko kulturní, sportovní i spolkové. 
Podařilo se úspěšně připomínkovat a schválit nový stejnokrojový předpis SH ČMS v podobě 
zařazení polokošilí v modré a červené barvě (modrá pro muže a ženy, členy SH ČMS, červená 
pro rozhodčí Požárního sportu, hry Plamen a dorostu). Další novinkou jsou dámské šaty, 
doplněné hedvábným šátkem a místo čepice se štítkem je možné nosit lodičku. 

V oblasti sportu náš kraj nezůstal nic dlužný své tradici a v rámci ČR hrál ty nejvýznamnější 
housle. Ve všech OSH proběhla okresní kola hry Plamen, soutěží dorostu a v Požárním sportu 
mužů a žen. Následovala krajská kola a ti nejlepší postoupili na MČR, kde byl nejúspěšnější tým 
mužů SDH Zbožnov a v Brně získal titul Mistrů republiky. Výsledky všech reprezentací kraje 
jsou v přílohách tohoto zpravodaje, nebo na stránkách KSH PaK. Podařilo se založit krajský 
pohár v soutěžích TFA a to třemi závody v okrese Ústí nad Orlicí. 

Nemohu opomenout Mistrovství světa v požárním sportu v Ostravě. V krátké době se podařilo 
připravit tento sportovní svátek na velmi pěkné úrovni a za to patří dík desítkám dobrovolníků. 
Musím vyzdvihnout ochotu pomoci dvaceti členům našeho krajského sdružení, kteří bez 
nároku na odměnu a své pohodlí pracovali od rána do večera na úkolech při zajištění a průběhu 
tohoto mistrovství. Zde jsme prokázali naši soudržnost a smysl pro povinnost a důslednost. 
Velice mne potěšila slova velitele soutěže: “Máš výborný a disciplinovaný tým hasičů v kraji, 
všem patří upřímné poděkování a obdiv.“ Já nemohu nic jiného, než všem alespoň poděkovat 
a říci: „jsem na Vás hrdý“. Poděkování samozřejmě patří všem, kteří se podíleli na organizaci 
sportovních soutěží od okrsků až po Mistrovství světa. Výborný dojem z Mistrovství světa 
umocnily úžasné výkony našich reprezentantů. 

V oblasti financování a podpory Jednotek obcí se v roce 2016 podařil neuvěřitelný posun. 
V lednu 2016 byl spuštěn program na podporu při nákupu požárního dopravního automobilu 
pro JSDHO, nebo stavbu či opravu hasičských zbrojnic. Tento projekt se podařilo vyjednat 
s vládou ČR, vedení SH ČMS. K podpoře se připojila samospráva Pardubického kraje částkou 
téměř 7 mil. Kč. Dále samospráva našeho kraje podporuje dlouhodobě nákup vozidel, 
technických prostředků a vybavení JPO II až  částkou větší jak 7.000 000,- Kč.  Z celkového 
počtu členů JSDHO je více jak 90% organizováno ve sborech dobrovolných hasičů. Jednotky 
dobrovolných hasičů obcí jsou nedílnou součástí IZS našeho kraje a jsou připraveny a vycvičeny 
zasáhnout v případě ohrožení svých spoluobčanů. Je zcela evidentní, že se postupně stále 
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zlepšuje vybavenost jednotek obcí, jejich odborná připravenost a tím i kvalitní zásah při 
mimořádných událostech. Zde musím vyzdvihnout kvalitní spolupráci s HZS v přípravě 
jednotlivých velitelů, strojníků či hasičů. Bez kvalitní a profesionální přípravy by nová technika 
v jednotkách byla těžko využitelná k samotnému zásahu. U Záchranného útvaru HZS ČR 
v Hlučíně se uskutečnily první kurzy autoškol pro členy jednotek obcí. Ve školách SH ČMS, 
které mají platnou akreditaci, je možno absolvovat mnoho odborných kurzů k získání tolik 
potřebné kvalifikace (velitel, strojník, obsluha ruční řetězové motorové pily, záchrana osob 
z havarovaných automobilů apod.). 

V uplynulém roce proběhlo v rámci činnosti KSH Pardubického kraje nespočet sportovních, 
společenských či jiných akcí. Zmíním pouze několik, protože všechny jsou uvedeny ve zprávách 
tohoto zpravodaje. 

Již tradičně OSH Pardubice uspořádalo setkání hasičského potěru, to je dětí do 6 let v Břehách 
u Přelouče. 

SDH Čeperka uspřádal již čtvrtý ročník Superpoháru hejtmana Pardubického kraje. 

Běh o pohár hejtmana Pardubického a Jihomoravského kraje a o Poháry starostů KSH těchto 
krajů proběhl v Jevíčku na náměstí. 

Muži a ženy se sešli na Seči při nočních požárních útocích. 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice byla pořadatelem Mistrovství České republiky 
středoškolské mládeže v požárním sportu. 

V rámci spolupráce se SPŠCH Pardubice probíhají ve sportovním areálu soustředění 
reprezentací ČR a pravidelné výběry nových sportovců z řad mládeže do širší reprezentace 
dorosteneckých družstev. 

SDH Kamenec již tradičně uspořádal Večerní stovky, soutěž zařazenou do Českého poháru 
v běhu na 100 m s překážkami. 

V Širokém Dole proběhla soutěž v požárním útoku „O Pohár VŘSR“ za účasti více jak 250 týmů. 

OSH Svitavy uspořádalo na stadionu v Litomyšli kvalifikační soutěž družstev mladých hasičů na 
21. mezinárodní soutěž v disciplínách CTIF, která se uskuteční v roce 2017 v rakouském 
Villachu. 

Ve Štramberku proběhlo druhé mistrovství ČR v disciplínách TFA. Družstvo našeho kraje 
obsadilo 6. místo. 

V Chrudimi proběhlo vyhlášení nejlepších prací v soutěži „Požární ochrana očima dětí“ 

V Bystrém u Poličky se sešlo více jak 50 historických praporů a více jak 500 hasičů. 

V Dolní Čermné proběhlo krásné setkání Zasloužilých hasičů pardubického kraje. 
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Byly zakoupeny překážky a technické prostředky pro mladé hasiče a budou předány do 
jednotlivých OSH. 

Byly ustaveny krajské odborné rady ochrany obyvatelstva a hasičských soutěží. 

Navázali jsme družební spolupráci s hasiči ze Zakarpatské Ukrajiny.   

V září navštívil soutěž krajského poháru dorostu v Mladějově předseda vlády ČR Bohuslav 
Sobotka v doprovodu hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Zde byli oceněni 
nejlepší sportovci v požárním sportu, Lukáš Bubeníček ze Skutče a Martin Lidmila ze Zbožnova. 

Předseda vlády Bohuslav Sobotka, hejtman Martin Netolický a senátor Radko Martínek předali 
medaili hejtmana pardubického kraje Emilu Duškovi za celoživotní činnost v dobrovolném 
hasičstvu. 

V roce 2017 nás čeká mimo již tradiční činnost: 
− výměna členských průkazů SH ČMS 
− Mistrovství České republiky středoškolské mládeže v Pardubicích 
− Sportovní soutěže na všech úrovních a ve všech kategoriích 
− Setkání přípravek v Břehách u Přelouče 
− Krajský pohár v soutěžích dorostenců a dorostenek 
− Krajský pohár v soutěžích TFA – Trpín SY, Andrlův Chlum UO, Bystřec UO, Suchý Vrch UO 
− Setkání Zasloužilých hasičů  - OSH Svitavy 
− Uspořádáme minimálně dvě jednání Krajského shromáždění 

 

Vážené hasičky, vážení hasiči, 

toto je pouze krátký výčet činnosti, které zajišťují a organizují dobrovolní hasiči Pardubického 
kraje. 

Do roku 2017 přeji všem především pevné zdraví, pracovní i osobní pohodu. Kolem sebe samé 
dobré lidi, pevné nervy, štěstí, mír a především zdravé hasičské srdce, bez kterého bychom 
naši dobrovolnou činnost dělat nemohli. Také vyřiďte poděkování vašim blízkým za podporu 
vaší práce. 

   Josef Bidmon, starosta KSH Pardubického kraje 
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Zpráva starosty OSH Pardubice 
Vážení představitelé sborů, sestry a bratři hasiči, milí hosté, 

od našeho posledního setkání, které proběhlo dne 21. listopadu 2015 zde v Černé za Bory při 
příležitosti shromáždění představitelů sborů, uplynul jeden rok. Rád bych toto období 
zhodnotil. 

Moje velké poděkování patří všem, kteří mi pomáhají při tvorbě progresivního hasičského 
sdružení na našem okrese. Jsou to zejména moji náměstkové, vedoucí kanceláře, členové 
výkonného výboru a členové jednotlivých odborných rad. 

Podle dostupných materiálů se postupně rozbíhá Odborná rada ochrany obyvatelstva pod 
vedením Pavla Růžičky. Náplní práce je preventivně výchovná činnost směrovaná na 
spolupráci s obcemi a veliteli JSDH obce při řešení prevence na úseku PO. Tato rada úzce 
spolupracuje s odbornou radou prevence, kterou vede Aleš Janda. Společně se podílejí na 
tvorbě odborných materiálů preventivně výchovné činnosti a vzdělávání v oblasti PO pro 
mládež, seniory a preventisty SDH. V této oblasti spolupracují s Pavlem Nejtkem, vedoucím 
Oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru HZS Pardubického 
kraje. 

V odborné radě hasičských soutěží pod vedením Markéty Oprchalské došlo v letošním roce 
k velikému posunu a zkvalitnění práce při proškolování rozhodčích a vedoucích dětských 
kolektivů v pravidlech a směrnicích hasičských soutěží. Máme stále ještě rezervy při získávání 
nových mladých rozhodčích a jejich zapojování do rozhodování hasičských soutěží. Pro tuto 
činnost musíme i nadále vytvářet co nejlepší podmínky, abychom je dokázali motivovat pro 
práci rozhodčích. 

Doufám, že se nám v příštím roce povede rozvinout dobrou spolupráci s Ligou pardubického 
okresu. Proběhla jednání, na základě, kterých došlo k oboustranné dohodě mezi LPO 
a vedením OSH na úzké spolupráci v roce 2017. 

V uplynulém roce došlo ke změně odborné rady velitelů. Byla přejmenována na odbornou 
radu represe a její činnost je směřována na přípravu nových členů pro výkon funkcí v JSDH 
obcí. Další její náplní je proškolování členů SDH pro získávání odbornosti hasič třetího 
a druhého stupně. Působnost na úseku sportu přešla na ORHS. 

Rád bych na tomto místě poděkoval vedoucí odborné rady mládeže Monice Novákové, která 
pracuje ve funkci od začátku tohoto volebního období. Její práce s dětmi v přípravkách je 
obdivuhodná a pro výchovu hasičské mládeže zásadní. Jsme považováni za okres, kde jsou 
přípravky na velice dobré úrovni. Takto dobrá úroveň je i na dalších úsecích práce s mládeží 
v rámci našeho okresu. 

Nový styl práce má i rada historie, která pracuje již druhé volební období. V současné době je 
jejím vedoucím Vladimír Ulrich, který prosazuje, aby se rada historie scházela na výjezdních 
zasedáních v různých SDH a tím získávají její členové nové informace o historii našeho okresu 
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a hasičského hnutí na Pardubicku. V příštím roce plánujeme, že se těchto zasedání budou 
účastnit zasloužilí hasiči, aby mohli předávat své paměti k archivaci. 

Jednou z mnoha důležitých činností vedení OSH Pardubice v letošním roce bylo ve dnech 27. až 
29. dubna 2016 podepsání mezinárodní smlouvy o spolupráci s OV DPO Košice – venkov. 
Tohoto setkání se na Slovensku v Košicích účastnili starosta Bohuslav Cerman, náměstkové 
Milan Vosáhlo, Martin Pištora a Jiří Bolehovský. Podepsání této smlouvy nám jistě přinese 
oboustranně mnoho nových důležitých poznatků a zkušeností na úseku rozvoje požární 
ochrany obou sdružení. Od doby podepsání smlouvy jsme s Jiřím Bolehovským navštívili 
Slovensko již 4x a každé naše setkání přineslo mnoho nových informací pro naši práci. 
S partnery ze Slovenska jednáme o možnosti oboustranné mezinárodní účasti na hasičských 
soutěžích. 

Podařila se nám přeregistrace jednotlivých SDH do spolkového rejstříku. Můj veliký dík patří 
jednotlivým starostům SDH a vedoucí kanceláře Haně Košťálové za čas a práci věnovanou 
přeregistracím. Zbývá nám ještě dořešit administrativní zánik SDH Agro Bukovka, Barchov, 
Kojice a Přelouč. Je nutné získat potřebné doklady k rozpuštění těchto sborů, odprodej akcií 
HVP a celou záležitost definitivně ukončit. 

Další novinkou je rozhodnutí vedení OSH 2x ročně mimořádně oceňovat pracovité členy SDH 
z celého okresu. Nad ohodnocováním převzal záštitu primátor statutárního města Pardubice 
Martin Charvát. Akce budou probíhat v historickém sále pardubické radnice. Předávání 
ocenění v tomto prostředí dodává celému aktu vysokou společenskou vážnost. První termín 
bude dne 16. března 2017 od 16.00 hod. Navržení na ocenění budou písemně pozváni. 

Dámy a pánové, na závěr mi dovolte, abych Vám poděkoval za vše, co jste v letošním roce 
udělali, zvláště v oblasti prevence, represe, v práci s mládeži a v oblasti hasičských sportů. 

 

Ještě jednou vám všem moc děkuji.  
 

Bohuslav Cerman, starosta OSH Pardubice 
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Zpráva starosty OSH Svitavy 
Dobrý den vážení hosté, sestry a bratři hasiči! 

Dovolte mi, abych vás v kostce seznámil s činností okresního sdružení a výkonného výboru za 
rok 2016, respektive od posledního shromáždění delegátů, které se konalo 14. listopadu 2015 
v Jevíčku. 

Výkonný výbor se v roce 2015 po shromáždění sešel ještě 18. prosince, kde zhodnotil uplynulý 
rok a vytýčil cíle a úkoly pro rok 2016. V prosinci jeho členové již začali navštěvovat, jako 
delegáti VVH sborů. 

Rok 2016 byl jako celek velice pestrý na různé události a i překvapení. O to největší se postarala 
světová federace požárního sportu, která rozhodla tři měsíce před mistrovstvím, že toto se 
bude konat v ČR a to v Ostravě. A co bychom to byli za hasiče, že bychom se nedokázali 
postavit jakékoliv výzvě a zhostit se provedení se ctí. Takže 13. srpna odjela do Ostravy, kde 
strávila více jak týden, dvacítka dobrovolníků z Pak, z čehož téměř všichni z okresu Svitavy. 
Tady po zkušenostech z MS ve Svitavách bylo využito našich zkušeností na všech postech, tedy 
jako dobrovolníků, v technické četě, či ve štábu. Tito vytvořili na nově zrekonstruovaném 
Městském stadionu v Ostravě – Vítkovicích a na Černé Louce soutěžní prostředí pro více jak 
400 závodníků z 16 států. I v této konkurenci získala naše reprezentace 2 tituly mistra světa, 
sedm stříbrných a 7 bronzových medailí. 

Ale teď snad chronologicky. Jak jsem se již zmínil, členové VV navštěvovali VVH sborů a okrsků, 
kde tlumočili úkoly a cíle našeho OSH a orgánů vyšších. Mezi ty patřilo především dokončení 
přeregistrace. Já sám jsem se snažil navštívit jednání všech okrsků, ale při sebevětší snaze se 
to nepodařilo, protože v jeden den i hodinu se současně konaly VVH třeba tří okrsků. Naši 
zástupci se dále zúčastňovali jednání vyšších orgánů a předávali nám získané informace. 

Dne 5. března  jsme zorganizovali školení hospodářů celého okresu Svitavy v Jevíčku na HZ. 
Školil br. Jirota – hlavní ekonom ústředí. Dozvěděli jsme se velice fundované a užitečné 
informace o hospodaření, účtování a podávání daňových přiznání. Jen škoda, že nebyla větší 
účast. 9. a 10. dubna jsme se zúčastnili školení okresních funkcionářů a hospodářů v Přibyslavi. 
Tam jsme se mimo jiné dozvěděli o složitosti rušení již zaniklých sborů, které mají ve vlastnictví 
akcie HVP. 

Již od počátku roku se začaly konat schůzky ohledně nově vznikajícího praporu OSH a začala 
neuvěřitelná administrativní bitva. Každou obec, která má na praporu znak bylo třeba 
kontaktovat a žádat o povolení umístění znaku na prapor. Dále vyplnit formulář žádosti 
o finanční podporu, následně pak vyúčtování dotace. O praporu se více zmíní vedoucí OORHM 
ve svém příspěvku. 

14. dubna jsme vyjeli se zasloužilými hasiči do Prahy, kde jsme navštívili HZS Dopravního 
podniku hlavního města Prahy a Senát parlamentu České republiky. Tím nás s odborným 
komentářem provedl senátor Radko Martínek. 
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23. dubna proběhlo v Přibyslavi shromáždění starostů okresů a krajů, což je nejvyšší orgán 
sdružení mezi sjezdy. To ve svém usnesení schválilo mimo jiné i změnu (doplnění) 
stejnokrojového předpisu o polokošile tmavomodré a červené barvy a o šaty se šátkem. 

29. dubna byli naši zástupci pogratulovat v Čisté br. Arnoštu Maiwaldovi, bývalému členu VV 
OSH, vedoucímu rady velitelů a preventistů k jeho 50. leté práci pro dobrovolné hasiče. 

30. dubna odstartovala liga v požárním útoku okresu Svitavy, letos poprvé pod hlavičkou OSH 
Svitavy. 

7. května proběhl první závod okresní ligy MH v Pomezí. 

18. května bylo na HZS Svitavy vyhlášení okresního kola celoroční soutěže Požární ochrana 
očima dětí, kde byly vyhodnoceným dětem předány drobné pozornosti a následovala 
prohlídka stanice a nové techniky. 

21. května odjela delegace OSH společně se sborem hasičů z Jaroměřic do Polska na „Dzieň 
Straźaka“. 

27. - 28. května se uskutečnilo okresní kolo celostátní soutěže PLAMEN. Toto proběhlo 
v novém sportovním areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy ministerstva obrany 
v Moravské Třebové. Na tuto akci, a nejen na ni, začalo vyjednávání s vedením školy již minulý 
rok a od začátku roku se vedly konkrétní diskuse. Velice pěkný nový areál je prostě vojenský 
prostor a jako takový má svá pravidla. 10. června proběhlo okresní kolo dorostu v Jevíčku 
současně s okrskovou soutěží v PS. 

16. června jeli naši zástupci společně s oceněnými dětmi našeho okresu na vyhlášení krajského 
kola POOD do Chrudimi, kde nás v muzeu přivítali v reprezentačním sále. Do našeho okresu 
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jsme odváželi jedno první, dvě druhá a tři třetí místa. V kategorii ZŠ1 byl na druhém místě 
Martin Kmošek ze ZŠ Osík, v ZŠ2 na třetím místě Adéla Grohmanová ze ZŠ a MŠ Chornice, v ZŠ4 
na třetím místě Lucie Hutirová ze ZŠ a MŠ Třebařov a v kategorii DT2 jsme měli všechna tři 
místa - 1. Jan Svoboda, 2. Veronika Vjaterová, 3. Tereza Rounová, všichni ze ZŠ Vítějeves. 

O týden později, tedy 23. června jsme na našem okrese přivítali delegaci hasičů z Ukrajiny. Tito 
mají družbu s naším krajem a krajem Vysočina. Po prohlídce THT a obědě pokračovali do 
Vysokého Mýta na flashower kontejner a dále po sousedních okresech. 

26. června v neděli se uskutečnilo okresní kolo v PS v Kamenci. Tady je třeba vyzdvihnout 
krásné sportovní zázemí sportovního areálu Pod Lipou, avšak byl hodně kritizován nedělní 
termín. 

13. srpna, zrovna když startovaly večerní stovky v Kamenci, se vydala bezmála dvacetičlenná 
skupina dobrovolníků na MS do Ostravy, odkud se vrátili v neděli 21. srpna. Někteří z nás odjeli 
další čtvrtek do Brna. 

26. až 28. srpna proběhlo na stadionu VUT a na náměstí Svobody v Brně Mistrovství ČR v PS. 

17. září 2016 se zapíše do dějin okresu velkým nesmazatelným písmem. Po téměř ročních 
přípravách se sešlo více jak 500 hasičů z více jak 50 sborů společně se zahraničními a domácími 
hosty na historicky prvním setkání praporů okresu Svitavy, spojeného s žehnáním nového 
okresního praporu, společně s praporem CHH z Přibyslavi. Slavnostní průvod od radnice, kde 
všechny přivítal starosta města Bystré Miloslav Sejkora společně s hejtmanem Pak Martinem 
Netolickým, zamířil do kostela svatého Jana Křtitele. Tam proběhla slavnostní mše a žehnání 
obou praporů společně se stuhami kmotrů a pamětními stuhami na prapory účastníků. Mši 
celebroval světící královehradecký biskup Josef Kajnek za podpory místního faráře a vikáře 
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litomyšlského Bc.Th. Josefa Matrase a polského hasičského kaplana Piotra Kuświka. Poté se 
celé procesí odebralo na hasičskou zahradu, kde proběhla slavnost zatloukání hřebů a další 
program.  

Ale více o tom, jak jsem už předeslal ve zprávě OORHM. 

1. října jsme uzavřeli ligu mladých hasičů poslední soutěží v Mladějově, kam na vyhodnocení 
přijel i předseda vlády Bohuslav Sobotka. Ten společně s hejtmanem Pak ocenil reprezentanty 
z našeho kraje. 

15. října odstartoval v Čeperce Superpohár hejtmana Pak nejlepších týmů ze všech čtyř okresů. 
Náš okres si vedl celkem dobře, když v kategorii mužů brali zlato borci ze Širokého Dolu, 
v mladších žácích Sádek A, v dorostencích Pomezí a v dorostenkách Kamenec. Ženy z SDH 
Nedvězí byly stříbrné a bronz si odvezli starší žáci z Lubné a dorostenci z Jevíčka. 

22. října proběhlo již druhé shromáždění starostů v Přibyslavi. I tady se rozšiřoval 
stejnokrojový předpis, a to o lodičky. Současně byla schválena výměna členských průkazů 
z důvodu přečíslování celé členské základny. K tomu musí dojít na základě požadavků státních 
institucí a městského soudu, u kterého jsme registrováni. 

Plastový průkaz – výrobu zajišťuje Kancelář SH ČMS na základě žádosti OSH za cenu 10,- Kč za 
kus. Tato forma členského průkazu může na žádost OSH obsahovat symbol EYCA (pouze pro 
členy do věku 30 let). Na tomto typu členského průkazu musí vždy být fotografie člena. Slevy 
související se symbolem EYCA platí maximálně po dobu 4 let. 

Papírový – výrobu zajišťuje OSH buď jako dočasnou (po dobu výroby plastové), nebo jako 
trvalou. Na tomto typu členského průkazu nemusí být fotografie člena. 
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Výměna členských průkazů bude zahájena od 1. ledna 2017. Ukončení výměny členských 
průkazů se předpokládá do konce roku 2018. 

4. listopadu byl v Přibyslavi udělen titul zasloužilý hasič bratrům Josefu Flídrovi z Desné 
a Josefu Leksovi a Stanislavu Krumplovi z Telecího a hned den poté 5. se tito ocenění sešli se 
svými kolegy z celého Pak na setkání zasloužilých hasičů v Dolní Čermné na okrese Ústí nad 
Orlicí. 

 

Sestry a bratři hasiči!  

Toto je stručný výběr akcí tohoto roku. Samozřejmě jich bylo mnohem více, ale není mým 
úkolem vyjmenovávat je všechny, protože bychom tady byly ještě hodně dlouho. Já jenom 
vím, že první volná sobota od 9. dubna mě čeká 3. prosince, ale 10. už začínají výročky, takže 
kolotoč znovu. Tím si nechci stěžovat, ale spíše vyzdvihnout, kolik akcí, ať už soutěží, oslav, 
výročí či jiných akcí se na okrese dělá. Je to jenom dobře a já bych vám chtěl z tohoto místa za 
to poděkovat. My jako OSH se snažíme všechny tyto akce podporovat, jak to jen jde. 
V letošním roce se nám podařilo dosáhnout na nějaké nové dotace, ale stále máme co 
zlepšovat, neboť peníze jsou vždy až na prvním místě. Současně nám i přibývá všech akcí 
a soutěží, jako třeba začínáme se soutěžemi TFA a vzniká i nová krajská liga dorostu. 

Rovněž nám nově vznikají na úrovních okresů rady ochrany obyvatelstva. Nejen na jejich 
podporu, ale i pro zapojení SDH do mimořádných událostí schválil VV SH ČMS Metodický 
pokyn pro starosty (ky) SDH k vytváření skupin dobrovolníků pro OO a k zapojení SDH do 
preventivně výchovné činnosti v oblasti OO. Tím se vytvořila možnost pro naše SDH vytvářet 
v souladu se stanovami SH ČMS tzv. skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva. 

Velmi slibně se nám také rozvíjí spolupráce našeho sdružení s vládou ČR a s pochvalou 
můžeme říci, že se začínají naplňovat sliby z předsjezdových a sjezdových jednání. To je snad 
nejvíce viditelné na zahájení systému investičních dotací pro všechny kategorie jednotek 
dobrovolných hasičů obcí, včetně dříve opomíjených JPO V, na pořízení dopravních 
automobilů a rekonstrukce starých nebo výstavbu nových požárních zbrojnic. Na dobré cestě 
je i znovuobnovení doplácení nemocenské do 100 % při zranění u zásahu a zavedení 
autoškoláckého výcviku, respektive rozšíření na skupinu „C“ pro členy JSDH obcí a další. 

O to více je třeba dávat si pozor na různé intervence, jako třeba ze strany „komory velitelů“, 
které se snaží využít slabších míst v naší organizovanosti a využít mnohdy menší znalosti 
problematiky jednotek a sborů starosty, či zastupiteli obcí. Ti mnohdy v dobré víře pozvou tyto 
přednášející do svých obcí, a ne zřídka nad setkáním převezmou záštitu. Je třeba na tomto poli 
aktivně zapůsobit na představitele obcí a patřičně jim vysvětlit danou problematiku.  

Na druhé straně je třeba poblahopřát našim členům, kteří se v nedávných krajských 
a senátních volbách prosadili a obsadili volitelné pozice. Pro nás nejznámější jsou členové SDH 
Jevíčko, a to senátor Petr Šilar a krajský radní Josef Bidmon, současný starosta KSH Pardubice. 
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Doufejme, že tato naše podpora těchto kandidátů se nám zúročí a bude ku prospěchu v naší 
další práci. 

Závěrem mi dovolte poděkovat vám všem za vaší dosavadní práci ve prospěch nejen českého 
hasičstva, ale i obcí a celé naší společnosti. Rovněž vás žádám, tlumočte toto poděkování do 
svých rodin a svým přátelům, bez kterých bychom tuto činnost nemohli v takovémto rozsahu 
zastávat.  

 

A protože se v tomto složení do konce roku již neuvidíme, dovolte mi popřát vám klidné svátky 
a hodně zdraví do nového roku. 

 
Jan Soural, starosta OSH Svitavy 
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Zpráva starosta OSH Ústí nad Orlicí 
Okresní sdružení hasičů Ústí nad Orlicí mělo v roce 2016 organizováno více než 8.000 členů 
ve 145 SDH ve 27 okrscích. Činnost OSH řídil dvanáctičlenný Výkonný výbor, který se sešel dle 
plánu práce na 9 jednáních, 2x (březen a září) byli k jednání přizváni starostové okrsků, kterým 
byly předány důležité informace a novinky v činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
V listopadu proběhla Shromáždění představitelů SDH, tradičně ve čtyřech obvodech, kde byly 
starostům SDH předány informace ohledně zajištění výročních valných hromad, informace 
o činnosti OSH a dále informace ohledně nových členských průkazů a zveřejňování účetních 
uzávěrek SDH. 

Odborná rada mládeže OSH zajistila postupová kola soutěží – na jaře okresní kolo hry PLAMEN 
v Mladkově, kterého se zúčastnilo celkem 68 družstev mladších a starších žáků. Tuto soutěž 
podpořila z grantu Nadace ČEZ. Nejlepšími družstvy se stala družstva starších žáků SDH 
Lukavice, SDH Dolní Dobrouč a SDH Letohrad-Kunčice.  

V krajském kole se všechny tři týmy umístily na vynikajících pozicích a vítězství SDH Dolní 
Dobrouč jim zajistilo postup na Mistrovství ČR hry PLAMEN, kde žáci obsadili celkové 12. místo.  

Okresní kolo dorostu proběhlo taktéž v Mladkově a zúčastnila se ho 4 družstva dorostenců, 
3 družstva dorostenek a 1 družstvo smíšené. Soutěže se také zúčastnilo celkem 45 jednotlivců 
ve všech kategoriích. Vítězové a druzí postoupili na krajské kolo, kde se nejlépe vedlo Barboře 
Markové (mladší) a Daniele Kulhavé (starší) – obě SDH Horní Čermná, které obsadily první 
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místo a reprezentovaly náš okres na MČR soutěže dorostu. Daniela na republice skončila 7., 
Barbora 8. 

Nový ročník začal okresním kolem Závodu požárnické všestrannosti v Dolní Čermné. Na start 
se postavilo 68 hlídek ze 40 družstev mladších žáků a 60 hlídek ze 38 družstev starších žáků. 
Dále startovala 2 družstva dorostenců, 5 družstev dorostenek a neuvěřitelných 52 jednotlivců 
– dorostenek a dorostenců. Potěšující je rostoucí počet SDH, která pracují s mládeží, což se 
projevuje i na odborné přípravě – na podzimním školení vedoucích mládeže získalo kvalifikaci 
III. stupně 43 vedoucích a na kvalifikaci II. stupně zvýšilo 10 vedoucích. Kvalifikaci si dále 
prodloužilo 73 vedoucích. Vedoucí byli odbornou radou mládeže pozváni v dubnu a v září na 
Aktivy, kde jim byly předány důležité informace i ohledně nových Směrnic hry PLAMEN. Na 
jaře se uskutečnilo nové školení rozhodčích mládeže, kde nově získalo kvalifikaci 6 rozhodčích, 
22 ji obnovilo. 

Odborná rada mládeže s novým ročníkem spustila také novou soutěž – Okresní ligu mladých 
hasičů OSH Ústí nad Orlicí, která zahrnuje celkem 7 soutěží – na podzim proběhly  
2 v Černovíře a v Mladkově, kde se zúčastnilo celkem 145 jednotlivců. Vítězové této ligy se 
budou kvalifikovat na krajské kolo v běhu na 60 metrů překážek jednotlivce. 

Mimo soutěže pořádané OSH a ORM proběhlo v našem okrese třináct dalších soutěží pro 
mladé hasiče. Osm z nich bylo započítáno do Orlickoústecké ligy mladých hasičů. Liga MH 2016 
se skládala z 8 závodů (Přívrat, Lukavice, Kunčice, Bystřec, Dolní Třešňovec, Dolní Dobrouč, 
Letohrad, Třebovice). Do těchto závodů zasáhlo 73 družstev (33 starších, 40 mladších) 
Průměrně v každém závodu nastoupilo 30 družstev. 

Odborná rada velitelů byla v průběhu roku přejmenována na odbornou radu represe. V březnu 
uskutečnila setkání s veliteli okrsků, kterého se zúčastnil i zástupce HZS ÚO Ústí nad Orlicí. 
Velitelům byly předány informace ohledně represe i ze soutěží v požárním sportu. Na našem 
okrese se v roce 2016 uskutečnily 3 soutěže TFA, které byly současně kvalifikací na Mistrovství 
ČR v TFA – Andrlův chlum v Ústí nad Orlicí, Suchý vrch u Orliček a soutěž v Bystřeci. Na MČR, 
které se uskutečnilo 1. října 2016 ve Štramberku, se kvalifikovalo pětičlenné družstvo složené 
ze členů SDH z OSH Ústí nad Orlicí.  

Okresní kolo v požárním sportu se uskutečnilo v červnu na stadionu v Mladkově. Soutěže se 
zúčastnilo 5 družstev mužů a 5 družstev žen, z nichž se nejlépe dařilo SDH Dolní Čermná a SDH 
Letohrad-Kunčice (kategorie ženy) a SDH Lukavice a SDH Voděrady (kategorie muži). Na 
krajském kole se nejlépe umístili ženy SDH Dolní Čermná (2. místo) a muži SDH Lukavice 
(3. místo). V okresním kole se tradičně uskutečnila soutěž v požárním útoku mužů a žen 
kategorie II. (nad 30, respektive nad 35 let). 

OSH Ústí nad Orlicí spolupořádalo i Velkou cenu Ústeckoorlicka v požárním útoku, která 
zahrnovala celkem 9 soutěží, kterých se průměrně účastnilo cca 15 družstev v kategorii mužů 
a 10 družstev v kategorii žen. V listopadu proběhlo vyhodnocení VCÚ v Mostku. 
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Rada provedla přezkoušení pro získání odborností Hasič III. a Hasič II. Odbornost Hasič III. 
získalo 69 členů a odbornost Hasič II. 38 členů. 

Odborná rada prevence byla rozšířena o problematiku ochrany obyvatelstva. Rada 
zorganizovala okresní kolo výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí 2016“. 
Byly osloveny školy a jednotlivé SDH a účast byla neuvěřitelná. Do soutěže se v okrese zapojilo 
celkem 1163 dětí (z 27 škol a 31 SDH). Vůbec poprvé jsme uspořádali slavnostní vyhodnocení 
okresního kola této soutěže. Vyhodnocení byli pozváni do Hasičské zbrojnice v Mladkově, před 
kterou byla připravena výstavka historické techniky. Děti obdržely ceny a diplomy a všemi 
zúčastněnými bylo vyhodnocení hodnoceno jako velmi pěkné setkání. 

V říjnu rada uskutečnila setkání s referenty prevence okrsků a v listopadu tradiční doškolení 
referentů prevence SDH a okrsků, kterého se zúčastnilo 42 referentů prevence. Přítomní 
obdrželi aktuální informace o předpisech, komínech, byla představena brožura „Senior“ 
a dostali materiály na CD pro preventivně-výchovnou činnosti. V roce 2016 získalo odbornost 
Preventista III. celkem 18 členů ze SDH našeho okresu a odbornost Preventista II. celkem 17 
členů. Odborná rada připravila preventivně-výchovný program pro děti během okresního kola 
Závodu požárnické všestrannosti.  

Aktiv zasloužilých hasičů OSH Ústí nad Orlicí se staral o celkem 44 držitelů titulu Zasloužilý 
hasič. V roce 2016 získal tento titul pouze pan Josef Vaníček ze SDH Nekoř. Řady zasloužilých 
hasičů opustil v dubnu pan Zdeněk Hromádko ze SDH Svařeň a na samém konci roku pan Josef 
Doležal ze SDH Sudslava, dlouholetý velitel OV SPO a pozdější starosta OSH Ústí nad Orlicí. 
Aktiv uspořádal v dubnu ve spolupráci se SDH Lichkov okresní setkání zasloužilých hasičů. 
Vůbec poprvé jsme na toto setkání pozvali i držitele Řádu sv. Floriána, což bylo pozvanými 
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velmi kvitováno. SDH Lichkov připravil pěkný kulturní program, ve kterém vystoupily i místní 
děti. Velmi zajímavý byl výlet do Vojenského muzea v Králíkách. 

Na podzim naše OSH uspořádalo krajské setkání zasloužilých hasičů Pardubického kraje, které 
se uskutečnilo v Orlovně v Dolní Čermné. Pro přítomné byl připraven kulturní program 
místních spolků a věříme, že se zasloužilým u nás líbilo. 



- 17 - 
 

Prioritou OSH Ústí nad Orlicí bylo zvýšení informovanosti sborů a členské základny. V lednu 
2016 byly spuštěny nové webové stránky, které si kladou za cíl poskytovat maximální 
informace, které potřebují hasiči v našem okrese, a rovněž informovat o hasičském dění 
širokou veřejnost. Pro zlepšení informovanosti je od února vydáván 4x ročně elektronický 
Zpravodaj OSH, který do svých mailů dostávají zástupci všech SDH, starostové okrsků a je také 
ke stažení na webu. Zasloužilí hasiči dostávají Zpravodaj v papírové podobě poštou. 

Důležitým aktem je ocenění činnosti zasloužilých členů. V lednu 2016 byla vytvořena plaketa 
„Čestný funkcionář OSH Ústí nad Orlicí“ a na návrh Odborné rady mládeže byla udělena 
4 dlouholetým členům ORM Ústí nad Orlicí – Martě Paďourové, Haně Kubištové, Bohumilu 
Doskočilovi a Josefu Hlávkovi.  

V říjnu byla dlouholetému starostovi OSH Ústí nad Orlicí bratru Emilu Duškovi udělena Medaile 
hejtmana Pardubického kraje, kterou převzal z rukou hejtmana u příležitosti návštěvy pana 
premiéra na soutěži v Mladějově. 

Závěrem se patří poděkovat všem, kteří činnost OSH Ústí nad Orlicí v roce 2016 podporovali, 
rovněž všem aktivním členům a funkcionářům. Velké díky!! 

 

Jan Růžička, starosta OSH Ústí nad Orlicí 
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Zpráva starosty OSH Chrudim 
Dovolte, abych Vás seznámil s činností Okresního sdružení hasičů Chrudim v roce 2016. 

Výkonný výbor se sešel čtyřikrát a pracoval dle schváleného plánu práce. Dvakrát bylo svoláno 
shromáždění představitelů. V září rezignoval ze zdravotních a pracovních důvodů na funkci 
člena výkonného výboru OSH Chrudim Martin Tamchyna z Třemošnice. Tímto bych mu chtěl 
za jeho jedenáctiletou práci poděkovat.  Výkonný výbor OSH Chrudim byl doplněn Lubomírem 
Chaloupkou z Pokřikova, 1. náhradníkem vzešlým z voleb na Shromáždění delegátů Sborů 
dobrovolných hasičů okresu Chrudim konaného 7. března 2015 ve Skutči.     

K prvnímu listopadu mělo naše okresní sdružení celkem 7.263 členů, z toho 78 dětí do 6 let, 
894 mladých hasičů, 237 dorostenců a dorostenek, 1.197 žen a 4.857 mužů.  

Setkání Zasloužilých hasičů se konalo 2. dubna již tradičně v Hospodě ve dvoře v Morašicích. 
Tak jako v minulých letech přispěl k dobré pohodě a náladě harmonikář Milan Daněk, chutný 
oběd a dobroty napečené manželkami. Čtvrtého listopadu ve slavnostním sále Centra 
hasičského hnutí v Přibyslavi převzal titul Zasloužilý hasič Jan Chmelař z SDH Dřevíkov 
a v současné době máme 41 zasloužilých hasičů z toho 1 ženu.  

Třetího května se ve společenské místnosti HZS Územního odboru Chrudim konalo 
vyhodnocení okresního kola literárně výtvarné soutěže PO očima dětí, kterého se zúčastnilo 
celkem 451 dětí, 4 mateřské a 3 základní školy a 30 sborů.  
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Vyhlášení krajských výsledků 16. června se uskutečnilo v prostorách Městského muzea 
Chrudim.  V kategorii literárních prací L 1 se třetí umístila Eliška Vávrová ze ZŠ Vejvanovice. 
Vítězem v kategorii L 2 se stala Iveta Pešková ze ZŠ A MŠ Proseč, L 3 Kristýna Marková SDH 
Slatiňany. V digitálních technologiích DT 1 zvítězila Kristýna Novotná z SDH Třibřichy. Ve 
výtvarných pracích kategorie M 1 se první umístila Viktorie Hammrlová a třetí Klára 
Čermáková, obě MŠ Ronov nad Doubravou. Kategorie M 2 přinesla druhé místo Šimonu 
Peškovi z SDH Slatiňany a třetí Ondřeji Krpálkovi z MŠ Úhřetice a v kategorii K 2 patří prvenství 
Patriku Pavlišovi z Miřetic. 

 

 Zkoušky odborností probíhaly v okrese Chrudim od ledna do začátku března. Těchto zkoušek 
se zúčastnilo celkem 34 kolektivů. Všechny přihlášené kolektivy získaly minimálně 5 odznaků 
odborností a celkově jsme udělili mladým hasičům na 235 odznaků odborností. O hladký 
průběh zkoušek v jednotlivých termínech se staralo 10 zkoušejících. V příštím roce začneme 
se zkouškami odborností plnit i specializace, které pozitivně vítají vedoucí kolektivů.  

Školení vedoucích mládeže a instruktorů proběhlo v letošním roce ve 2 termínech. Na jaře 
proběhlo dvoudenní školení, které se uskutečnilo ve dnech 19. - 20. března 2016 v Morašicích. 
Zúčastnilo se ho celkem 83 vedoucích a instruktorů.  Na podzim proběhlo školení v pátek 
16. září 2016 v odpoledních hodinách opět v Morašicích. Tohoto školení se zúčastnilo celkem 
56 vedoucích. Letošní sportovní sezona byla pro naše soutěžní družstva i jednotlivce velice 
úspěšná.  

Okresní kolo Hry Plamen se konalo 21. – 22. května v Třemošnici za účasti 30 mladších 
a 18 starších soutěžních kolektivů.  Krajské kolo proběhlo 10. a 11. června 2016 ve Skutči 
a poprvé soutěžilo 12 kolektivů.  Mladí hasiči ze Zderaze si odvezli stříbrné medaile za 2 místo, 
Skuteč obsadila 4. místo a Krouna osmé.   
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V běhu na 60 m překážek zvítězila Nela Křepelková ze Štěpánova, druhá skončila Tereza 
Slezáková a šestá Tereza Jonášová, obě ze Skutče. V kategorii chlapců byli skutečtí Lukáš 

Bubeníček druhý, Matěj Kábele sedmý a Lukáš 
Hledík ze Zderaze devátý.  Okresní kolo dorostu 
14. května v Otradově bylo poznamenáno 
nízkou účastí. Jedno družstvo dorostenců a dvě 
dorostenek je opravdu málo a už jen jejich účast 
jim zajišťovala postup na krajské kolo. 
V kategorii jednotlivců soutěžilo celkem 
7 dorostenců a 7 dorostenek. Krajské kolo 
soutěží dorostu 18. června hostily Pardubice 
a naši zástupci zde uspěli. Družstvo dorostenek 
ze Skutče zvítězilo a postoupilo na mistrovství 
republiky.  

Štěpánovská děvčata skončila sedmá, 
dorostenci z Otradova byli pátí. V běhu na 100 
m překážek ve střední kategorii se stala Zdena 
Novotná krajskou přebornicí a na stupně vítězů 

ji doprovodila na druhém místě Tereza Slezáková. V mladších dorostencích zvítězil Lukáš 
Bubeníček, ve středních obsadil Radek Chmelík čtvrté místo a ve starších David Volf místo 
sedmé. Ve výstupu do 1. podlaží cvičné věže ve svých kategoriích obsadili Lukáš Bubeníček 
2. místo, Tereza Slezáková první a Zdena Novotná druhé místo.  
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Dorostenecké mistrovství republiky se konalo 4. - 5. července v Českých Budějovicích a bylo 
pro naše zástupce úspěšné. Dorostenky ze Skutče se staly mistryněmi republiky ve štafetě 4 x 
100 metrů a celkově obsadily 4. místo stejným součtem bodů jako třetí družstvo, ale horším 
časem na požárním útoku.  

V běhu na 100 m překážek byla Zdena Novotná stříbrná.  Kategorii jednotlivců - mladších 
dorostenců ovládl Lukáš Bubeníček, vyhrál běh na 100 m překážek i dvojboj a stal se mistrem 
republiky.    

Okresního kola v požárním sportu 25. června v Otradově se zúčastnilo 12. mužských 
a 5 ženských družstev.  Poprvé byl do soutěže zařazen požární útok veteránů nad 35 let. Tuto 
možnost využilo pět sborů a vítězství vybojovala Seč. Také krajské kolo v požárním sportu se 

uskutečnilo 30. července ve sportovním areálu Střední průmyslové školy chemické Pardubice. 
Muži z SDH Zbožnov po druhém místě v běhu na 100 m překážek, vítězství ve štafetách 
a požárním útoku ovládli celou soutěž. Druhý zástupce SDH Chlum se do soutěže nepřihlásil, 
ani včas neomluvil, a tak znemožnil účast jiného družstva z našeho okresu.  Ženy ze Štěpánova 
nenašly přemožitelky v žádné disciplíně a oba vítězné kolektivy postoupily na mistrovství 
republiky. Rychnovská děvčata obsadila čtvrtou příčku. Medailová umístění jsme získali i ve 
stovkách. Martin Lidmila a Zdena Novotná mají zlato, Andrea Hrouzková stříbro a Václav Divoš 
bronz. Mistrovství republiky v požárním sportu 26. – 28. srpna v Brně mělo stejný scénář jako 
předešlá dvě. Tým Zbožnovských mužů vyhrál běh na 100 m překážek i štafetu a čekalo se, jak 
dopadnou požární útoky. V nich našli pouze jediného přemožitele a mohli propuknout oslavy 
historicky prvního titulu mistrů republiky v požárním sportu pro SDH v našem okrese. Tento 
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velký úspěch ještě podtrhl svými výkony Martin Lidmila, který se stal mistrem republiky ve 
výstupu na cvičnou věž časem 15,09, v běhu na 100 m překážek obsadil druhé místo 
a postoupil do boje o absolutního mistra republiky, o který se utkali čtyři nejlepší závodníci 
z HZS a čtyři z SDH. Martinovi se časem 15,55 podařilo tento titul z loňského roku obhájit.  Ženy 
ze Štěpánova obsadily v celkovém pořadí místo desáté, ve stovkách skončila Zdena Novotná 
26. a Andrea Hrouzková 36.    

Z našeho okresu byly v roce 2016 v širším výběru reprezentace dorostenek Tereza Slezáková 
(Skuteč) v kategorii do 14 let a Zdena Novotná (Skuteč) v kategorii do 16let a v širším výběru 
dorostenců je Lukáš Bubeníček (Skuteč) v kategorii do 14 let. Pro nadcházející rok 2017 se do 
výběru reprezentace v kategorii dorostenců dostali Matěj Kábele (do 14 let) a Lukáš Bubeníček 
(do 16let). V reprezentačním výběru mužů byli Martin Lidmila, Václav Divoš  a Jiří Škodný.                                                                      

Do 11 soutěží Ligy okresu Chrudim v požárním útoku se zapojilo 61 družstev mužů, bodovalo 
36. 1. místo SDH Zbožnov, 2. místo SDH Holetín 1, 3. místo ČHJ Hlinsko. V ženách 23 družstev 
a bodovalo 16. Vítězkami se staly ženy ze Štěpánova, 2. místo Lukavice, 3. místo SDH Slatiňany. 

Rada prevence, po celý rok dělala různé besedy a to nejen den otevřených dveří v Topoli, kde 
přišlo kolem 50 dětí z mateřských školek. Také besedy a ukázky ve stacionáři ve Slatiňanech, 

besedy se seniory v seniorských centrech a besedy ve školách. Prevence se postupně na okrese 
Chrudim vylepšuje a za to jí patří dík. Děkuji členům výkonného výboru, odborným radám, 
aktivu Zasloužilých hasičů, inspektorce okresního sdružení za práci, kterou jste pro Okresní 
sdružení hasičů Chrudim v roce 2016 vykonali.  Poděkování patří sborům dobrovolných hasičů, 
které se podílely na zajištění akcí pořádaných OSH Chrudim a všem soutěžním družstvům 
a jednotlivcům za úspěšnou reprezentaci našeho okresu.  

Přeji všem hasičům a jejich rodinám v roce 2017 vše nejlepší, pevné zdraví do další činnosti.   

Miroslav Kunhart starosta OSH Chrudim      
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Plán práce Krajské odborné rady ochrany obyvatelstva 
na rok 2017 

 

Jednání rady dne 7. března 2017 

1. Kontrola plnění úkolů z minulých období 

2. Informace z jednání ÚOROO 

3. Příprava a organizace školení „Technik ochrany obyvatelstva“ v okresech 

4. Možnosti a směry spolupráce s HZS Pardubického kraje 

5. Různé 

 

Jednání rady dne 27. června 2017 

1. Kontrola plnění úkolů z minulých období 

2. Informace o „Panel“ v Jihomoravském kraji a projednání naší možné účasti v tomto 

projektu 

3. Zhodnocení stavu školení „Technik OO“ v okresech 

4. Různé 

 

Jednání rady dne 28. listopadu 2017 

1. Kontrola plnění úkolů z minulých období 

2. Informace z jednání vyšších orgánů 

3. Zhodnocení a rozbor činnosti za rok 2017 

4. Projednání a schválení plánu práce na rok 2018 

5. Různé 

             

V případě potřeby bude svoláno operativní jednání rady k aktuálnímu tématu. 
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Plán práce Krajské odborné rady historie 
na rok 2017 

 
Jednání Odborné rady historie  KSH Pardubice bude probíhat v plánovaných termínech pokud 
možno v prostorách určených KSH před jednáním  KSH  Pardubice. 

Plán práce na rok 2017  

1. Pokusit se postupně zpracovávat historii hasičstva ve sborech, okrscích, okresech 

a následně v kraji Pardubice 

2. Napomáhat sborům dobrovolných hasičů při zpracovávání jejich historie, zapálené 

historiky a sběratele přizvat do rady a podělit se s nimi o jejich vědomosti a znalosti 

3. Dokumentovat paměti zasloužilých hasičů, starších členů SH ČMS a všech občanů, kteří se 

zajímají o historii hasičstva 

4. Metodicky pomáhat při rekonstrukcích staré hasičské techniky, získáváním materiálů 

a podkladů pro rekonstrukce techniky z archívů i ze soukromých sbírek 

5. Spolupracovat se sběrateli, filatelisty a MC Přibyslav 

6. Pokusit se zmapovat historickou hasičskou techniku v okresech a následně v kraji  

7. Uspořádat charakteristiky všech SDH v okresech a postupně v kraji Pardubice a vytvořit 

fotodokumentace a popisy praporu 

8. Systematicky působit na zasloužilé hasiče a zapojovat je do činnosti při práci na získávání 

historických materiálů a usilovat o jejich záchranu 

9. Získávat členy SDH pro spolupráci s Odbornou radou historie v okresech a KSH Pardubice  

10. Metodicky řídit vedoucí OORH jednotlivých okresů 

 
           

  

Vážené hasičky, hasiči a milý hosté! 

Krátce k samotnému průběhu slavnosti. 

Největší událostí v letošním roce, které jsem se 
zúčastnil, bylo setkání praporu okresu Svitavy a 
okolí, spojené se žehnání praporu Okresního 
sdružení hasičů Svitavy a Centra hasičského hnutí 
Přibyslav. 
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Slavnost se konala 17. září 2016 ve 14:00 hodin v Bystrém u Poličky. V městečku, které je 
známé z filmů Vojtěcha Jasného „Všichni dobří rodáci“ a „Návrat ztraceného ráje“. 

Na slavnost se sjelo 52 historických hasičských praporů z okresu Svitavy, ale i okresů okolních 
a Polska.  Odhad - 500 hasičů ve stejnokrojích + příznivci hasičů a civilisté. 

Za SH ČMS vedl delegaci náměstek starosty pan Lubomír Janeba a Josef Netík, Pardubický kraj 
vedl pan JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a Mgr. Radko Martínek, Krajské sdružení hasičů vedl 
starosta Josef Bidmon a zástupci HZS. Slavnosti se zúčastnili družební hasiči Polska, mezi 
kterými byl kaplan polských hasičů páter Piotr Kuswik z okresu Ostrow Wielkopolski a okresu 
Kalisz. 

Prapor přijel předat sám pan Velebný s manželkou z Ústí nad Orlicí, který ho vyrobil. 

Na náměstí před radnicí přivítal přítomné hasiče a celou slavnost zahájil starosta města Bystré, 
Ing. Miloslav Sejkora. Při této příležitosti byl ještě žehnán prapor Centra hasičského hnutí 
z Přibyslavi. Delegaci vedl ředitel Centra pan Jiří Pátek, prapor vyrobila firma ALERION Brno. 

Po stručných projevech představitelů se průvod včele s mažoretkami a ráznou dechovkou 
vydal z náměstí do kostela svatého Jana Křtitele. 

Slavnostní mši celebroval biskup královehradecký Mons. Josef Kajnek ve spolupráci s místním 
vikářem Bc. Th. Josefem Matrasem a polským kaplanem Piotrem Kuswikem. 

Při této příležitosti bylo posvěceno 57 pamětních stuh, památka na okresní slavnost. Zároveň 
byly stuhy připevněny k praporům všech zúčastněných sborů. Pan biskup nikdy tolik hasičů 
pohromadě ještě neviděl, natož v kostele. Z kostela svatého Jana Křtitele se průvod odebral 
do areálu hasičské zahrady. Zde slavnost pokračovala starou tradicí zatloukání hřebů do žerdi 
žehnaného praporu. Hřeby jsou symbolem jednoty hasičů. Všichni, kteří byli vyzváni 
k poklepání na hřebík (zástupci církve, samosprávy a hasičů), pronesli krátkou zdravici. 

Průběh slavnostního dne doprovázel kulturní program žáků a žákyň Základní umělecké školy 
v Bystrém. 

V areálu hasičské zahrady byla připravena výstava o životě hasičů v Bystrém a okolních obcích. 
Tato výstava byla doplněna o historické a současné vyznamenání, součástky staré hasičské 
výzbroje a výstroje pana Františka Pecky ze Sobětuch. Celou akci doprovázela dechová hudba 
Poličanka. Podle názoru některých účastníků se tato slavnost vyrovnala hasičské pouti 
z 3. května 2009 na Helči, Králíkách nebo hasičské pouti na svatém Hostýně. Velké poděkování 
patří všem pořadatelům, klobouk dolů. Jak já říkám „BOMBA.“ Ústřední odborná rada historie 
a muzejnictví zasedala dvakrát. V Rožmitále pod Třemšínem a Oslavanech u Brna. V Rožmitále 
se jako host účastnila paní Jaroslava Čečrdlová, tisková mluvčí SH ČMS. Před zahájením 
zasedání přijal členy ÚOR na radnici místostarosta města Rožmitálu pod Třemšínem, 
Mgr. Pavel Bártl. Členové rady se seznámili s historií a zajímavostmi Rožmitálu pod Třemšínem 
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a s historií a současností požární ochrany ve městě. Dále členové rady navštívili místní 
Muzeum hasičstva, kde jim výklad podal správce muzea a člen ÚOR František Polák. 

Dále je dokončována přeregistrace podle nového občanského zákoníku, ukončena měla být 
do 31. 12. 2016. V návaznosti na nový občanský zákoník se objevila potřeba dílčím způsobem 
upravit stanovy sdružení. Měly by být obsáhlejší a nově upravovat některé situace. O úpravách 
se jedná. 

Informace o přípravě XXIV. mezinárodního setkání historiků v Dánsku. 

Situace se zkomplikovala tím, že Dánsko jako místo konání setkání, je pro většinu potenciálních 
účastníků nepřijatelné kvůli velké finanční náročnosti (včetně účastníků z Německa či 
Rakouska). Řešení je prozatím otevřené, jako nejpravděpodobnější varianta se ale jeví 
uspořádat setkání opět v Přibyslavi. 

Již osmá propagační jízda byla symbolicky věnována městům, která organizují soutěže dětí 
a mládeže, zaměřena na propagaci hasičských sportů. Formálně byla zahájena 1. července 
v Českých Budějovicích současně se začátkem Mistrovství republiky dětí a dorostu. Vedla 
Jihočeským, Jihomoravským a krajem Vysočina z Vyššího Brodu do Brna, kam dorazila 26. 
srpna v rámci slavnostního zahájení Mistrovství ČR v požárním sportu dospělých. 

Ladislav Dvořák informoval o tom, že OSH Svitavy si nechává zhotovit okresní prapor, žehnání 
praporu proběhne v Bystrém u Poličky. Druhé jednání proběhlo v Oslavanech u Brna 25. - 26. 
října 2016. 

Jako host se zúčastnil dr. Ivo Havlík - šéfredaktor Alarm revue a Jiří Votava – divizní ředitel 
První hasičské. 

Sraz účastníků jednání byl v hasičském muzeu v Oslavanech, kde nás přivítal starosta SDH 
Oslavany pan Zdeněk Žalud a členové komise historie OSH Brno – venkov. Pod vedením členů 
Odborné rady hasičské historie-Klubu hasičské historické techniky OSH Brno-venkov, jsme si 
prohlédli mimo hasičského muzea zámecký pivovar, muzeum zbraní a vlastivědné muzeum. 

Vyhodnocení XXIV. mezinárodního setkání historiků 

Informaci podal ředitel CHH Jiří Pátek. Datum konání: Přibyslav, 5. – 7. října 2016. 
Téma: „Motorizace hasičských sborů“. Jednání Komise pro historii CTIF bylo zahájeno 
odpoledne ve středu 5. října 2016 ve 14 hodin. Náplní jednání byla otázka příslušnosti komise 
do gesce vybraného prezidenta CTIF, další postup při certifikaci hasičských muzeí a oceňování 
veteránů. Tradičně došlo i na ocenění vybraných účastníků a z české strany získal medaili CTIF 
ředitel CHH Přibyslav Jiří Pátek. 
 
Zaměření činnosti ÚOR historie a muzejnictví na rok 2017. 

Vedoucí rady Jiří Pátek seznámil přítomné s návrhem plánu práce ÚOR historie a muzejnictví 
na rok 2017. 
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Vyhodnocení úkolů za rok 2016 

- splněno vyhodnocení soutěže kronikářů včetně ocenění zúčastněných (pamětní list + dárky 
od HVP). Bylo rozhodnuto, že ocenění budou předána na okresních shromážděních. 

- na okres Svitavy jdou dvě ocenění, a to 1. místo Michal Počka, Dlouhá Loučka a 3. místo 
Oldřich Kladivo, Desná.  Gratulujeme. 

- vyhlášení nové soutěže kronikářů. Téma stejné jako na mezinárodní rozhovory – 
„sportovní soutěže“. Druhé téma – kroniky mladých hasičů. Roční zápis za rok 2016. 
Případné další návrhy poslat do 30. listopadu 2016 na adresu CHH. 

- problematika ohledně data vzniku hasičského sboru. Návrhy a na jakém základě poslat 
také do 30. listopadu 2016 na CHH. 

- problém týkající se podmínek vzniku sborů, provést dotaz na nějakou státní instituci (kam 
????), žádat i o výklad problematiky německých sborů. Vyjádření k této problematice od 
členů odborné rady pana Kružíka a Bárty zaslat písemně na adresu jpatek@chh.cz. 

- od 30. listopadu 2016 jsou zpřístupněny nové internetové stránky CHH a Nadace pro 
podporu hasičského hnutí v ČR za přispění grantu z Kraje Vysočina. Jsem přesvědčen, že se 
velmi povedly. 

 
Adresy www.chh.cz a www.nphh.cz  Jsou připravované i nové stránky SH ČMS, adresa zůstane 
stejná www.dh.cz. 
  
Byla podána informace o setkání praporů a žehnání nového praporu okresu Svitavy a  CHH 
Přibyslav v Bystrém. Nechť sílí myšlenka lidskosti a lásky k bližnímu. 

mailto:jpatek@chh.cz
http://www.chh.cz/
http://www.nphh.cz/
http://www.dh.cz/


- 28 - 
 

XIII. soutěž hasičských kronikářů 

Vyhodnocení prací 

XIII. ročník soutěže kronikářů byl vyhlášen na začátku roku 2015 ve třech tematických 
oblastech: 
1. Menšinové sbory dobrovolných hasičů. 
2. Dějiny sboru v obrazech. 
3. Roční zápis za rok 2014. 
 

Do soutěže byly ve všech třech oblastech zaslány celkem 4 práce: 
- SDH Plesná, okr. Cheb, autor: Josef Průcha; 
- SDH Dlouhá Loučka, okr. Svitavy, autor: Michal Počka; 
- SDH Desná u Litomyšle, okr. Svitavy, autor: Oldřich Kladivo; 
- SDH Čisovice, okr. Praha-západ, autorka: Petra Myslínová Cejpková. 
 

Hodnocení jednotlivých prací: 

1. SDH Plesná. Práce je rozdělena na 2 části: Německý hasičský sbor Fleissen – Plesná (zaniklý) 
a Dějiny sboru Plesná ve fotografii s komentářem. V první části autor shromáždil poměrně 
velké množství dokladů z činnosti bývalého německého sboru existujícího od roku 1871. Jde 
zejména o fotografie z činnosti sboru, snímky dochovaných sborových písemností, ale i tištěné 
dokumenty (ceníky, letáky německých firem), stavební plány zbrojnice, znaky, otisky razítek 
apod. Ve druhé, obsáhlejší části, autor zachytil za pomoci obrazových materiálů vývoj českého 
sboru v Plesné od roku 1947 do současnosti. Kromě vlastních fotografií, jsou použity nafocené 
výstřižky z tisku, diplomy získané sborem atd. K vyobrazením je připojen stručný komentář. 
Jsou zde přepsány i některé dokumenty z počátků činnosti sboru. Práce je kvalitně zpracována, 
zachycuje vývoj sboru přehledně a s důrazem na podstatné skutečnosti. 

2. SDH Dlouhá Loučka. Další práce z dějin menšinového (resp. německého) sboru. Sestává ze 
tří částí. První dvě jsou kopiemi starších prací o dějinách SDH Dlouhá Loučka vzniklých při 
výročích založení sboru v letech 1978 a 2008. Práce standardním způsobem pojednávají 
hlavně o historii českého sboru ustaveného po druhé světové válce, založením se přesto hlásí 
ke sboru německému (1878). Třetí část je nová, vznikla v roce 2015, a kronikář sboru v ní 
shromáždil nemálo dokladů k činnosti německého sboru. Shrnul tyto informace do krátkého, 
ale hutného textu a doplnil přepisy (překlady) originálních archivních i tištěných dokumentů, 
které se mu podařilo získat, a dále reprodukcemi dobových fotografií. Poněkud neorganicky je 
k tomuto celku připojeno 10 stran fotografií s komentářem zachycujících významné události 
z poslední doby – nový prapor a jeho žehnání, převzetí CAS od HZS. Jde o velmi kvalitní práci 
přinášející nové poznatky k vývoji sboru působícího v pohraničí. 

3. SDH Desná. Práce s názvem „Objektivem fotoaparátu. Setkání Zasloužilých hasičů 
Pardubického kraje“. Práce zachycuje 13 setkání nositelů titulu Zasloužilý hasič Pardubického 
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kraje uskutečňovaných v letech 2003–2015 na různých místech kraje. Každému setkání je 
věnována jedna strana se základním popisem kdy a kde se setkání konalo. Autor vybral vždy 
3 – 4 fotografie (skupinové foto účastníků, fotografie místa setkání, momentky z jednání). Na 
závěr je připojen seznam šedesáti nositelů titulu ZH z Pardubického kraje. Práce je graficky 
dobře zpracována, přináší přehledné informace o setkáních Zasloužilých hasičů, která jsou 
poměrně novou, ale podstatnou a pro dnešní dobu příznačnou složkou hasičské činnosti. 

4. SDH Čisovice. Práce má název „Dvojí jubileum oslavené SDH Čisovice v roce 2014“. Její 
rozsah je 18 stran textu a 9 stran obrazové přílohy. Popisuje dění ve sboru v roce 2014, kdy 
sbor oslavil 135. výročí svého založení. Autorka dává toto výročí do souvislosti se 150. výročím 
českého dobrovolného hasičstva a kombinuje popis roční činnosti s exkurzy do historie sboru 
i historie hasičského hnutí obecně. Práce je po obsahové stránce bohatá, přitom informace 
jsou podány uměřeně s ohledem za jejich důležitost. Text je pečlivě stylizovaný, napsaný 
čtivým jazykem. Po formální stránce je práce přehledně rozčleněna, doplněna je 
poznámkovým aparátem a odkazy na literaturu. Jedná se o velmi kvalitní roční zápis do kroniky 
SDH. 

Stanovení pořadí prací: 

Vzhledem k nízkému počtu přihlášených prací bylo upuštěno od hodnocení po kategoriích 
a všechny práce byly hodnoceny společně. Hodnocení a stanovení konečného pořadí provedli 
členové ústřední odborné rady historie a muzejnictví SH ČMS Hanuš Vídršperk a Mgr. Miroslav 
Kružík. S ohledem na kvalitu zaslaných prací a jejich obtížné srovnávání napříč kategoriemi 
bylo rozhodnuto udělit 2 první místa. 

Pořadí prací bylo hodnotiteli stanoveno následovně: 
1. místo: SDH Dlouhá Loučka, okr. Svitavy, autor: Michal Počka 

1. místo: SDH Čisovice, okr. Praha-západ, autorka: Petra Myslínová Cejpková 

2. místo: SDH Plesná, okr. Cheb, autor: Josef Průcha 

3. místo: SDH Desná u Litomyšle, okr. Svitavy, autor: Oldřich Kladivo 

 

Rožmitál pod Třemšínem, 13. dubna 2016 

Ladislav Dvořák, vedoucí Odborné rady historie 
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Zpráva o činnosti odborné rady hasičských soutěží 
 

V činnosti Sdružení hasičů ČMS se o hasičské soutěže starala původně odborná rada velitelů, 
nyní odborná rada represe. Protože na odbornou radu represe byly kladeny stále větší úkoly 
a Sdružení hasičů chtělo radě represe ulehčit, rozhodlo se založit ústřední odbornou radu 
hasičských soutěží, a tak odebrat odborné radě represe jednu z činností, aby se mohla více 
věnovat represi samotné. Protože by se ústřední odborná rada soutěží nemohla věnovat 
soutěžím i v nižších stupních struktury Sdružení hasičů, vznikají proto odborné rady soutěží 
i v krajích a okresech a náš kraj nechce být výjimkou. Proto se rozhodlo vedení krajského 
sdružení hasičů, že svou radu také založí a v této radě hasičských soutěží by měli být zástupci 
ze všech okresů Pardubického kraje. Na návrh okresních sdružení hasičů jsou navrženi do této 
rady za okres Pardubice Markéta Oprchalská, za okres Chrudim Ladislav Tomiška, za okres Ústí 
nad Orlicí Václav Skalický a za okres Svitavy Josef Jiruše. Odborná rada má zatím 4 členy, ale 
v budoucnu se může počet členů rady podle potřeby změnit. Samozřejmě že by členové rady 
měli mít přehled o pořádání soutěží, znát pravidla jednotlivých soutěží a umět poradit sborům 
dobrovolných hasičů ve svém okrese s uspořádáním soutěží, ať už postupových, nebo 
pohárových. Předpokládá se, že odborné rady soutěží vzniknou i ve všech okresech 
Pardubického kraje.  Do náplně práce rad soutěží nemůže patřit jen postupové soutěže 
v požárním sportu, ale i soutěže v disciplínách CTIF a TFA, které jsou náplní práce některých 
sborů dobrovolných hasičů. Není mnoho sborů, které závodí v soutěžích CTIF a TFA, ale věříme 
že se počet závodníků v našem kraji v těchto soutěžích zvýší a rady soutěží je také musí 
podporovat. Odborná rada hasičských soutěží musí úzce spolupracovat s odbornou radou 
represe, mládeže a Hasičským záchranným sborem a všemožně propagovat hasičský sport na 
veřejnosti. Odborná rada je pouze poradním orgánem krajského sdružení hasičů a není tedy 
orgánem výkonným. Zásadní rozhodnutí budou tak na vedení krajského sdružení hasičů. Rady 
by měli připravovat organizační zabezpečení postupových soutěží, evidovat a školit rozhodčí 
hasičských soutěží, dohlížet na způsobilost terénu a překážek pro soutěže a podobně. Vlastní 
náplň práce si určí na svém ustavujícím zasedání, které by mělo být v měsíci lednu 2017 
a scházet se bude podle potřeby. 

Pokud se podíváme na výsledky družstev z Pardubického kraje na postupových soutěžích, tak 
zjistíme, že nebyly přímo špatné, ale při troše štěstí by mohly být lepší. Postupový klíč do 
krajských kol byl stanoven na dvě družstva z každého okresu. Výjimka byla u soutěže ve hře 
Plamen ve Skutči, kde soutěžili tři družstva žáků z každého okresu. Nejlépe se vedlo mladým 
hasičům z Dolní Dobrouče, kteří zvítězili a reprezentovali náš kraj na mistrovství republiky 
v Českých Budějovicích, kde skončili na desátém místě. Krajské kolo dorostu bylo na stadionu 
chemické školy v Pardubicích a v kategorii dorostenek si nejlépe vedla děvčata ze Skutče 
a dorostenci z Kamence. Oba kolektivy reprezentovaly náš kraj na mistrovství republiky 
a skutečská děvčata obsadila krásné čtvrté místo a dorostenci z Kamence skončili na sedmém 
místě. Krajské kolo v požárním sportu bylo také na krásném stadionu chemické školy 
v Pardubicích a nejlépe se umístili ženy ze Štěpánova a muži ze Zbožnova. Mistrovství 
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republiky v požárním sportu bylo v Brně a zde náš kraj dosáhnul na nejlepší výsledky. Ženy ze 
Štěpánova skončily sice na desátém místě, ale muži ze Zbožnova suverénně zvítězili. Navíc 
jejich závodník Martin Lidmila se stal absolutním mistrem republiky v běhu na sto metrů 
s překážkami vynikajícím časem 15,55 s.  

Na ukončení sezóny se pravidelně scházejí nejlepší družstva z jednotlivých okresních lig na 
Superpoháru hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Do Čeperky, kde se 
Superpohár konal, přijela všechna družstva s odhodláním zvítězit, ale ne všem se přání splnilo. 
V kategorii mladších žáků byli nejlepší závodníci ze Sádku z okresu Svitavy a v kategorii starších 
žáků byli nejlepší mladí hasiči za Skutče z okresu Chrudim. V kategorii dorostu putovalo 
vítězství na okres Svitavy, když v dorostenkách zvítězila děvčata z Kamence a v kategorii 
dorostenců zvítězili chlapci z Pomezí. V kategorii žen byli nejlepší ženy z Letohradu Orlice 
z okresu Ústí nad Orlicí a mezi muži byli nejlepší závodníci ze Širokého Dolu z okresu Svitavy. 
Ve výčtu umístění našich závodníků by se daly uvést výsledky v Českém poháru v běhu na sto 
metrů s překážkami, v Českém halovém poháru, nebo v soutěžích TFA a CTIF. Výsledky těchto 
soutěží jsou na stránkách SH ČMS nebo na stránkách KSH. 

Krajská odborná rada hasičských soutěží je teprve na začátku své činnosti, ale věříme, že bude 
nápomocna krajskému sdružení hasičů v budoucí činnosti. 
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Informace odborné rady mládeže 
 

Rádi bychom Vás jménem Odborné rady mládeže seznámili s průběhem a výsledky akcí 
související s mladými hasiči a dorostem v roce 2016. 

Přípravka 

Celostátní setkání přípravek se letos opět konalo v Břehách u Přelouče v termínu 24. - 25. 
června.  Samotné setkání se nese v pohodové atmosféře zaměřené pro děti, při kterém je 
možné shlédnout připravená vystoupení nejmenších hasičů „hasičátek“ z oblasti zdolávání 
požáru, záchrany osob a zvířat aj. Pro děti je připraven v průběhu dne doprovodný program – 
mimo jiné dětské soutěže, skákací hrad či malování na obličej. 

Mladí hasiči 

Krajské kolo hry Plamen se konalo 10. - 11. června 2016 ve Skutči. Do krajského kola v letošním 
ročníku postupovala 3 družstva z každého okresu a soutěžila první den v závodu požární 
všestrannosti a druhý den ve štafetách a útocích. Na prvních třech místech se umístila družstva 
v tomto pořadí: 1. SDH Dolní Dobrouč, 2. SDH Zderaz, 3. SDH Lukavice. 

Součástí krajského kola Hry Plamen je již tradičně doprovodná disciplína běh na 60 m 
překážek, do které postupují nejlepší závodníci z okresních lig v „šedesátkách“ a závodníci 
z družstev účastnících se krajského kola. Vítězem v kategorii chlapců se stal Josef Novák z SDH 
Kamenec a Nela Křepelková z SDH Štěpánov 

Republikové kolo hry plamen se konalo 1. - 3. července 2016 v Českých Budějovicích. Vítězem 
republikového kola se stalo družstvo z SDH Poniklá (obhájili titul mistra republiky z loňského 
roku), náš kraj reprezentovalo družstvo z SDH Dolní Dobrouč, které obsadilo 12. místo. 

Dorost 

Krajské kolo hry Plamen se konalo 18. června 2016 v Pardubicích. Do krajského kola v letošním 
ročníku postupovala 2 družstva z každého okresu. Dorost na rozdíl od mladých hasičů se dělí 
do kategorií dle pohlaví.  

Na prvních třech místech v kategorii dorostenců se umístila družstva v tomto pořadí: 1. SDH 
Kamenec 2. SDH Pomezí, 3. SDH Letohrad-Orlice. 

Na prvních třech místech v kategorii dorostenek se umístila družstva v tomto pořadí: 1. SDH 
Skuteč 2. SDH Kamenec, 3. SDH Čeperka. 

Kategorie dorostu probíhá i pro jednotlivce rozdělena dle pohlaví a věku. Vítězi jednotlivých 
kategorií jsou: 

Kategorie Dorostenci Dorostenky 
Mladší Lukáš Bubeníček (SDH Skuteč) Barbora Marková (SDH Horní Čermná) 
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Kategorie Dorostenci Dorostenky 
Střední Jiří Volejník (SDH Brloh) Petra Kaplanová  (SDH Slepotice) 

Starší Michal Krupka (SDH Pardubice-
Polabiny) Daniela Kulhavá (SDH Horní Čermná) 

Pořádání krajského kola dorostu na stadionu SPŠCH Pardubice umožnilo uspořádat 
doprovodnou disciplínu v rámci krajského kola – výstup na věž. Závodníci byli rozděleni dle 
věkových kategorií a pohlaví. V jednotlivých kategoriích zvítězili. 

Kategorie Dorostenci Dorostenky 
Mladší Jaroslav Šlesinger (SDH Ostřetín) Tereza Slezáková (SDH Skuteč) 

Střední Jiří Volejník (SDH Brloh) Natálie Rumanová (SDH Pardubice 
město) 

Starší Michal Krupka (SDH Pardubice-
Polabiny) Dorostenky nestartovaly 

 
Republikové kolo dorostu se konalo 4. - 5. července 2016 v Českých Budějovicích.  

Vítězem republikového kola v kategorii dorostenců se stalo družstvo z SDH Oznice, náš kraj 
reprezentovalo družstvo z SDH Kamenec, které obsadilo 7. místo stejně jako v loňském roce. 

Vítězem republikového kola se stalo družstvo z SDH Písková Lhota v kategorii dorostenek, náš 
kraj reprezentovalo družstvo z SDH Skuteč, které obsadilo 4. místo. 

V kategorii jednotlivců se nejlépe vedlo Lukáši Bubeníčkovi (SDH Skuteč), který se stal mistrem 
ČR v kategorie mladších dorostenců. Jiří Volejník (SDH Brloh) v kategorii středního dorostu 
obsadil vynikající 2. místo, Michal Krupka (SDH Pardubice Polabiny) v kategorii staršího 
dorostu 5. místo. V kategorii dorostenek se dorostenky z našeho kraje umísťovaly mezi 7. - 9. 
místem. 

Superpohár 

Superpohár hejtmana Pardubického kraje v požárním útoku, do kterého postupují vítězové 
okresních lig, se konal v Čeperce 15. října 2016. Vítězem v kategorii mladších hasičů je družstvo 
SDH Sádek a v kategorii starších je SDH Skuteč. V kategorii dorostenců je vítězem SDH Pomezí. 
V rámci ročníku 2017 připravujeme ligu pro dorost a věříme, že se dalšího ročníku 
superpoháru zúčastní dorostenky i dorostenci. 

Školení 

V letošním roce jsme připravili nově školení krajských rozhodčích, které proběhlo 7. února 
2016 v SPŠCH Pardubicích. Očekávaným přínosem, který se poté i dostavil v rámci soutěží, 
bylo: 
- sjednocení pravidel v rámci kraje,  
- proškolení rozhodčí, kteří budou pozváni na krajská kola a budou pískat klíčové posty, 
- provedení již v únoru, aby diskutovaná témata se mohla probrat a dostat k dalším 

rozhodčím v rámci okresních školení před začátkem soutěží. 
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V letošním roce jsme rovněž nově připravili školení členů krajských rad mládeže, které 
proběhlo 2. prosince 2016 v Ústí nad Orlicí. V rámci tohoto školení došlo k seznámení a shrnutí 
se současnou náplní práce, plánem práce na příští rok, diskusi a podnětech od jednotlivých 
členů. Dalším nedílným přínosem je vzájemné seznámení a navázání kontaktů a spolupráce 
mezi jednotlivými okresy. 

Granty 

V rámci celoroční práce jako krajská rada mládeže pomáháme s předáním a poskytnutím 
informací SDH/OSH k vypsaným grantům. Ze zkušenosti lze říci, že granty je nutno zpracovat 
v relativně krátké době, jsou administrativně náročné a vedoucí / starostové potřebují pomoci 
s právní terminologií nebo s počítači a webem. 

V oblasti grantů nejen poskytujeme informace a poradíme, ale zároveň jsme v letošním roce 
připravili podklady na granty pro KSH od MŠMT a sdružení sportovních svazů ČR. 

Dovolte, abych jménem KORM poděkoval vedoucím a ostatním, kteří věnují čas práci s mládeží 
a samotné mládeži za jejich aktivní přístup a dosažené výsledky. Poděkování nedílnou měrou 
patří také těm, kteří nám pomáhají a či podporují. 

 

J. Čechlovský, vedoucí KORM 
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Zpráva KOR prevence Pardubického kraje za rok 2016 
 
Při zhodnocení roku 2016 si nejprve musíme připomenout, jaké jsme si předsevzali úkoly. 

Základní úkoly KORP Pak v roce 2016 byly: 
1. Požární ochrana očima dětí 2016 
2. Pořádání seminářů pro preventisty SDH v rámci jednotlivých OSH 
3. Materiály PVČ. Projekt „Ochrana seniorů před mimořádnými událostmi“ v Pardubickém 

kraji 
4. Spolupráce KORP Pak s HZS Pak  
5. Informace z jednotlivých ORP OSH Pak 
6. Plán práce na rok 2017 
 
Požární ochrana očima dětí 2016 

Soutěž byla vyhlášena v září 2015. Od září do prosince byla v rámci jednotlivých OSH 
prováděna propagace. Preventisté propagovali POOD nejenom v našich SDH, ale propagaci 
prováděli v MŠ, ZŠ, SS a ostatních spolcích a zájmových kroužcích. V lednu již začalo 
vyhodnocování základních kol a první postupové práce byly zasílány na OSH. Jednotlivá OSH 
provedla vyhodnocení okresních kol v měsících březen a duben. Ústí nad Orlicí 21. března, 
Chrudim 6. dubna, Svitavy, Pardubice 5. dubna. 

 Vyhodnocení krajského kola POOD 2016 se uskutečnilo 20. dubna od 16:00 hod. na CPD 
Chrudim, kde zástupci jednotlivých okresních rad prevence provedli krajské vyhodnocení. 
Celková účast 2.778 prací, SDH 96, MŠ 39, ZŠ 38, SŠ 0. Do republikového kola postoupilo 
21 výtvarných prací, 11 literárních prací, 6 DT. 

V republikovém kole se neumístila žádná práce. 

Hostitelem krajského slavnostního vyhodnocení POOD 2016 bylo OSH Chrudim, slavnostní 
vyhodnocení se uskutečnilo v historickém sále Muzea Chrudim dne 16. června 2016. Hostitelé 
se své práce ujali velmi dobře, příjemné prostředí pohodová nálada. Ceny do krajského kola 
poskytlo KSH Pak, HZS Pak, OSH Chrudim, sponzoři. Město Chrudim v čele s panem starostou 
Mgr. Petrem Řezníčkem, nám bezplatně pronajalo sál v historickém sále městského Muzea 
v Chrudimi. Velké poděkování pro OSH Chrudim za uspořádání slavnostního vyhodnocení 
POOD 2016. 
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Přehledný souhrn všech zúčastněných v POOD 2016 za jednotlivá OSH v Pardubickém kraji 
 

OSH SDH ZŠ MŠ ŠKOLY Počet 
prací 

PA 29 5 7 12 955 
CR 30 3 4 7 451 
UO 31 16 11 27 1163 
SY 6 14 17 31 209 
KSH 96 38 39 77 2778 

 

První týden v září byl vyhlášen nový 43. ročník POOD 2017 s drobnými změnami proti 
minulému ročníku. KOR Prevence zodpovídá za to, že do republikového kola nebudou zaslány 
práce, které neodpovídají zadáním, formátem a práce více autorů. Nedodržením formátu 
výtvarných prací a nedodržení obsahového zaměření je důvodem k vyřazení zaslaných prací 
ze soutěže. V roce 2017 bude spolupořadatelem krajského kola OSH Pardubice. Termín 
vyhodnocení krajského kola bude do 21. dubna 2017, slavnostního vyhodnocení bude 
dojednán na příští krajské poradě. Prosím vedoucí rad, aby striktně dodrželi podmínky soutěže 
a do krajského kola zaslali pouze práce odpovídající zadání.  

Odbornost Preventista, semináře pro preventisty SDH 

V letošním roce od 1. února dochází ke změně MP pro získání odbornosti Preventista. Hlavní 
změna spočívá v prodlužování odbornosti. Dříve se odbornost prodlužovala pouze zkouškou. 
Nově prodloužení odbornosti na další období (pětiletý cyklus) lze dosáhnout účastí na 
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odborných seminářích organizovaných OSH nebo KSH, případně vzdělávacím zařízením SH 
ČMS. Podmínkou prodloužení odbornosti bez nutnosti skládat novou zkoušku je účast 
preventisty na minimálně 3 seminářích za pětileté období. 

Ztráta odbornosti  

a) Platnost odbornosti zaniká neobnovením platnosti dosaženého stupně odbornosti po pěti 
letech. Důvodem k neobnovení platnosti se rozumí skutečnost, že se preventista SH ČMS 
nezúčastní nejméně tří seminářů v průběhu 5let. 

b) Znovu získat zaniklou odbornost je možné pouze tak, že se osoba podrobí novému ověření 
znalostí podle ustanovení čl. IV. metodického pokynu a to ve stupni odbornosti, které byl 
dosud nositelem.   

c) Po zániku platnosti odbornosti preventista SH ČMS zaniká právo nosit odznak odbornosti 
„Preventista SH ČMS III. nebo II. stupně“. 

 
Nově každý účastník semináře dostane k získané odbornosti i průkaz. Průkaz preventisty je 
primárně určen pro evidenci získaných odborností a účasti na seminářích, které se evidují. 
Průkaz vydává příslušné OSH. OSH získá průkaz objednáním na ústředí SH ČMS u paní 
Hladíkové.  

Nově od 2017 každé ORP získá program na testování preventistů SDH. V programu se dají 
generovat testy pro zkoušky odbornosti. Nebo přímo testovat preventisty SDH. Program je 
určen pouze pro potřeby rady prevence, ne k volnému šířeni mezi preventisty SDH. 

Tabulka uskutečněných seminářů, získání nových odborností po případně obnovené 
odbornosti 

OSH Počet seminářů Počet 
účastníků 

Preventista 
III. St 

(+ obnova 
odbornosti) 

Preventista 
II.st. 

(+ obnova 
odbornosti) 

Preventista 
I.st. 

PA 2 57 9 28 0 
CR Přesunuto na rok 2017     
UO 2 66 18 23 0 
SY 2 30 8 0 0 

 
Materiály PVČ 

V měsíci říjnu 2015 naše KSH získalo finanční podporu na získání materiálu na podporu 
preventivě výchovné činnosti. Finanční podpora byla získána od  hejtmana Pardubického kraje 
p. M. Netolického. Výstupem jednání bylo vytištění 5 druhů záložek a další materiály PVČ. Do 
konce roku se nechaly vytisknout dva druhy záložek. S tématem: dvacatero bezpečné 
domácnosti, na straně druhé tísňová telefonní čísla, autonomní hlásič požáru a na straně 
druhé nebezpečí otravy oxidem uhelnatým. Na tisk záložek byla uvolněna částka 25 tisíc Kč. 
V lednu přišly z tiskárny první vytištěné záložky, které byly distribuovány na jednotlivá OSH 
a kancelář KSH. V březnu přišel e-mail, kde nám bylo oznámeno, že Pardubický kraj ukončuje 
spolupráci při vytváření materiálů PVČ v roce 2016.  
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Projekt „Ochrana seniorů před mimořádnými událostmi“ v Pardubickém kraji 

Jak ze statistiky vyplývá, nejohroženější skupinou jsou senioři nad 60 let. V rámci KSH nastala 
diskuze, jak se popasovat s touto problematikou. Ve spolupráci s plk. Mgr. Pavlem Nejtkem 
z HZS Pak byl připraven projekt: „Ochrana seniorů před mimořádnými událostmi“. Cílová 
skupina jsou senioři s věkem 60 a více let, kteří bydlí v rodinných domech, bytových domech, 
ale i v domech pro seniory, po případně kluby seniorů. Cílem projektu je snížení následků 
mimořádných událostí na životech, zdraví, případně majetku seniorů. Forma PVČ: Seniorům 
budou předány ucelené informací z oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a základy 
první pomoci. Informace budou předávány na různých akcích, které budou pořádat jednotlivé 
sbory dobrovolných hasičů v rámci Pardubického kraje. Při provádění této preventivně 
výchovné činnosti budou předávány informace verbálně a prostřednictvím připravených 
prezentací a videoukázek. Doplněním takovéto akce bude předání informační brožurky, kde 
senior najde spoustu potřebných informací, jak se zachovat v běžném životě při dodržování 
základních povinností, ale také jak se vyvarovat případným podvodům, které jsou na této 
skupině občanů páchány (např. podvodní kominíci nebo prodejci zboží). Podporu a záštitu nad 
projektem jsme získaly od p. radního Pardubického kraje p. Pavla Šotoly. 

Finanční podpora byla poskytnuta z fondu sociálních věcí, a to ve výši 50 tisíc Kč. Za tuto 
finanční částku byla vytvořena „Příručky pro seniory“. 
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V lednu vznikla pracovní skupina pod názvem“ SENIOR“ ve složení Aleš Janda, vedoucí krajské 
odborné rady prevence KSH Pardubického kraje, plk. Mgr. Pavel Nejtek, vedoucí oddělení SP, 
KČ a ZPP z HZS Pardubického kraje, Květuše Bogapovová, odborný garant pro práci se seniory 
člen OORP Ústí nad Orlicí, Pavel Růžička, vedoucí OOR Ochrany obyvatelstva Pardubice, 
kpt. Ing. Eva Kuthanová, garant PVČ, oddělení krizového řízení a ochrany obyvatelstva HZS 
Pardubického kraje. Po prvním zasedání pracovní skupiny byly připraveny první materiály na 
sestavení příručky pro seniory. Příručka je rozdělena do 3 základních oblastí. Požární prevence, 
ochrany obyvatelstva, laická první pomoc. Každá oblast je rozdělena do podoblastí.  Příručka, 
aby byla pro seniory čtivější, byla doplněna o názorné fotografie. Jelikož ne všichni členové 
pracovní skupiny jsou z Pardubic, a ne všichni mají hned čas, většina komunikace probíhala 
e- mailovou cestou. Po rozpracování základní osnovy do jednotlivých pod oblastí jsme se sešli 
na druhém jednání. Základ brožury byl položen, podtémata byla podrobena důkladné analýze. 
Témata obrázků byla chválena. Ale stále tomu něco chybělo. Něco, co by seniory zaujalo, aby 
po prolistování několika listů příručky ji nezavřeli a nezaložili mezi ostatní letáky, které se na 
ně hrnou ze všech stran. Co mají rádi senioři? Senioři mají nejraději luštění rébusů a křížovek. 
Padlo rozhodnutí, že každá podkapitola bude zakončena vědomostním testem, rébusem nebo 
křížovkou. Výsledek rébusu bude vždy odpovídat projednávanému tématu. Vytvoření rébusů 
byla požádána paní Ing. Ivana Růžičková. První pomoc - první pomoc pro laiky, nám vytvořila 
paní Pavla Boušková. Na třetím pracovním jednání byla zkompletována pracovní verze 
příručky do jednoho celku. 27. března se konalo jednání výkonného výboru KSH Pak, kde byla 
pracovní verze poskytnuta k připomínkování. Dále byla rozeslána e-mailem na všechny 
vedoucí OORP a vedení OSH k projednání v radách. Na zaslání připomínek byl dán jeden měsíc. 
Bohužel nikdo se z vedení ORP a OSH v Pak neozval. Jediní, kdo se zapojil do připomínek, byli 
kolegové z OOB UO HZS Chrudim. Po maratonu připomínek byla na začátku května pracovní 
verze dána do grafického studia ke zpracování. Všichni si oddechli, že je příručka hotová, že se 
jen bude připomínkovat grafika, po případě barevné provedení. V polovině května jsme dostali 
upravenou příručku zpět a rozjelo se kolo připomínek. Nakonec vzniklo ještě dalších16 verzí, 
než se pracovní skupina shodla na konečné verzi. V druhé polovině června byla dána příručka  
do tiskárny. Původně tisk měl trvat cca 14 dní, bohužel dostali jsme se do tiskové fronty 
a příručky z tiskárny jsme dostali až v červenci.  Vytvoření a vydání se neobešlo bez potíží, ale 
nakonec jsme vše zdárně vyřešili. Vytištěno bylo 800 ks brožur a do každého okresu jsme 
dodali 175 ks, 100 ks bylo dáno k dispozici panu radnímu. 

V době přípravy byla příručka konzultována nejen s ORP v Pak, HZS Pak, ale i s členy UOR 
Prevence, vedoucími pedagogického vzdělávání SOS a VOŠ PO ve Frýdku-Místku. Příručka byla 
představena v UORP, kde byla velice kladně hodnocena. Kolegové z Plzeňského 
a Královehradeckého kraje vyslovili zájem o dotisk. V říjnu proběhlo jednání na, kterém se 
domluvil dotisk příručky pro seniory. Dále se do dotisku připojilo HZS Pak, ČAHD a OSH 
Pardubice, OSH Ústí na Orlicí a KSH Pardubického kraje, KSH Plzeňského kraje, KSH 
Královéhradeckého kraje. Díky společnému dotisku vyšla brožura po malých grafických 
úpravách na 20 Kč za kus. Považuji  za úspěch vytisknout 60 stránkovou barevnou příručku za 
tyto peníze. KSH Pak nechalo vytisknout 500 ks příručky pro seniory.  
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Velké poděkování patří autorskému týmu za jeho práci. Přípravě příručky věnovali více jak 
9 měsíců svého života. Panu radnímu Pavlovi Šotolovi za podporu projektu, za pomoc 
a spolupráci při řešení nastalých administrativních problémů, za jeho podporu prevence KSH 
Pak. Vedení KSH Pak za podporu prevence a spolupráci při druhém dotisku. 

Spolupráce KORP Pak s HZS Pak 

Spolupráce s HZS Pak na úseku prevence a ochrany obyvatelstva je na velmi dobré úrovni. 
Spolupráce je v oblasti vzdělávání preventistů SDH, společných akcích PVČ, vytváření 
publikační a preventivně výchovných materiálů. HZS Pak podporuje dětskou soutěž Požární 
ochrana očima dětí materiály PVČ. 

Nejvíce spolupracujeme s plk. Mgr. Pavlem Nejtkem a kpt. Ing. Evou Kuthanovou z KŘ HZS Pak. 

Samozřejmě ORP OSH Pak spolupracují s UO HZS Pak odborů prevence a koordinátory PVČ. 

Plán práce na rok 2017 

1. POOD 2017 vyhodnocení okresních kol do 31. března 2017 
    Vyhodnocení krajského kola do 21. dubna 2017  
    Příprava slavnostního vyhodnocení (nákup cen, diplomy, zajištění místa konání)  
2. Projekt „Senior – dle zájmu ORP, bude provedeno školení školitelů PVČ k projektu „Senior.“ 
    Distribuce příručky pro seniory 
3. Semináře pro preventisty SDH, získání odbornosti. 
4. Společný seminář pro rady ORP a OOB – podzim  
5. Spolupráce s HZS Pak a UO HZS Pak při provádění PVČ v Pardubickém kaji 
6. Vyhodnocení projektu „Senior“ a PVČ v Pak 
7. Různé: dle aktuálních potřeb KORP a ORP OSH Pardubického kraje. 
 
Na závěr mi dovolte poděkovat panu starostovi Josefu Bidmonovi a celému vedení KSH Pak za 
podporu prevence při její práci. 

Představitelům Pardubického kraje, zvláště pak panu radnímu Ing. Pavlu Šotolovi, který 
převzal záštitu nad vytvoření příručky pro seniory. 

HZS Pak, plk. Mgr. Pavlu Nejtkovi a kpt. Ing. Evě Kuthanové z KŘ HZS Pak za spolupráci s KOR 
Prevence 

Členům pracovní skupiny „SENIOR“ za vytvoření příručky pro seniory. 

Vedoucím a členům odborných rad prevence za jejich práci a přínos v oblast vzdělávání a PVČ. 

 
Janda Aleš, vedoucí KORP Pak 
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www.VYZBROJNA.cz

„Sloužíme těm,
kteří chrání životy,
zdraví a majetek
druhých.“

Požární bezpečnost

POLOKOŠILE
podle nového
stejnokrojového
předpisu vám dodá

Jsme certifikovaným (TÚPO) 
dodavetelem

dopravních
automobilů
pro hasiče včetně
příslušenství.

GALLETKY
při nákupu jakékoliv přilby Gallet obdržíte

POUKÁZKU na nákup zboží
v hodnotě 2000,- Kč

Jihlava
Královský vršek 42
mobil: 606 934 924
tel.: 567 304 242
e-mail: jihlava@vyzbrojna.cz

Praha 4 – Braník
Pikovická 870/7
mobil: 725 027 772
tel.: 244 462 015
e-mail: praha@vyzbrojna.cz

Havlíčkův Brod
Lidická 1043
mobil: 607 869 191
tel.: 569 421 101
e-mail: havlbrod@vyzbrojna.cz

Nové Město na Moravě
Školní 448
mobil: 607 788 610
tel.: 566 618 555
e-mail: novemesto@vyzbrojna.cz

Hradec Králové
Zemědělská 909/2
mobil: 724 715 136
tel.: 495 407 431
e-mail: hradec@vyzbrojna.cz

Přelouč
Pražská 392
mobil: 702 128 181
tel.: 702 128 181
e-mail: prelouc@vyzbrojna.cz

Plzeň 4 – Doubravka
Hřbitovní 1463/31b
areál ELFETEX
mobil: 602 662 279
e-mail: plzen@vyzbrojna.cz

Zlín
Kvítková 2898
mobil: 723 490 890
tel.: 577 105 927
e-mail: zlin@vyzbrojna.cz

Opava
Jaselská 31
mobil: 602 288 457
tel.: 553 732 151
e-mail: opava@vyzbrojna.cz

Akce platí do vyprodání zásob.

Poukázku lze uplatnit do 
30. 8. 2017 ve všech prodejnách 
Požární bezpečnosti či v e-shopu  
www.vyzbrojna.cz.



 

 
 
 
 
 

Jsme komplexní pojišťovna pro každého s bohatou produktovou nabídkou : 

 

- občanské pojištění (nemovitosti, domácnosti, odpovědnost za škodu) 

- povinné ručení pro motorová vozidla 

- havarijní pojištění motorových vozidel 

- úrazové pojištění 

- pojištění nevýrobních organizací, občanských sdružení 

- pojištění majetku obcí a měst 

- pojištění podnikatelských aktivit a středních firem 

- cestovní pojištění do zahraničí 

 

Hasičská vzájemná pojišťovna … jistota, které důvěřoval už Váš děda ! 

           (založeno 1900, činnost obnovena v roce 1991) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

informační linka  844 114 411 
www.hvp.cz 

 

Pobočky: 
pro kraj Pardubický a Vysočinu :   pro kraj Pardubický a Královehradecký: 
Žďár nad Sázavou, Komenského 1   Jičín, Denisova 585 
591 01 Žďár nad Sázavou 3    506 01 Jičín 
tel. a fax : 566 624 561, 566 621 139     tel: 493 541 205-6 
email : zdarns@hvp.cz    e-mail: jicin@hvp.cz 

http://www.hvp.cz/
mailto:zdarns@hvp.cz

