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Slovo starosty Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje
Krátké zhodnocení roku 2018
Dámy a pánové, milý hasiči,
Další rok pětiletého období mezi sjezdy je za námi a nám nezbývá, než
zhodnotit práci dobrovolných hasičů v našem kraji a nahlédnout do plánu na rok
2019.
Rok 2018 byl především ve znamení 100 výročí vzniku Československé
republiky. K tomuto výročí bylo v uplynulém roce řečeno mnoho, proto v průběhu
mého hodnocení vzpomenu pouze nejdůležitější akce našeho sdružení.
V únoru jsme společně se SPŠCH Pardubice navštívili Pardubické divadlo, kde
pro nás nastudovali představení „Hoří, má panenko“. Účastnilo se 430 hasičů, které
pozdravil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a náměstek starosty SH ČMS
Jan Slámečka. Divadelní představení mělo obrovský úspěch a splnilo naše
očekávání.
Rok 2018 byl úspěšný po stránce společensko-kulturní, sportovní i spolkové.
Podařilo se zajistit a uspořádat všechny akce, které jsme si na shromáždění v lednu
2018 naplánovali a schválili. V jarních měsících proběhla postupová kola v požárním
sportu a dle mého názoru na velice dobré sportovní úrovni. Přesto si myslím, že
krajských kol, především dorostu a dospělých, by se mohly, snad i měly, účastnit
družstva ze všech čtyřech okresů. Zde je největší slabina v okrese Pardubice. Věřím,
že v roce 2019 se účast výrazně zlepší. V kategorii Mladí hasiči reprezentují
jednotlivá OSH vždy tři družstva a 10 jednotlivců. Jak všichni víme, požární sport má
dlouholetou tradici a náš kraj patří k nejlepším v České republice. V roce 2018 byl asi
největší úspěch 2. místo SDH Zbožnov na Mistrovství České republiky v Liberci.
Dále Martin Lidmila se stal mistrem světa v Banské Bystrici. To je pouhá
zmínka o požárním sportu v našem kraji.
V Pardubicích v areálu SPŠCH, Kamenci a Moravské Třebové na stadionu
vojenské školy probíhala pravidelná soustředění reprezentací v požárním sportu.
V měsíci květnu spolupořádalo SH ČMS setkání historických praporů na
Výstavišti v Brně. Tohoto setkání se účastnilo téměř 400 praporů a 2000 hasičů.
Z našeho kraje bylo téměř 100 praporů. Všechny prapory byly dekorovány pamětní
stuhou, a přes úmorné vedro a drobné nedostatky v organizaci setkání ze strany
hlavních pořadatelů z brněnského výstaviště hodnotím celou akci velmi dobře a
dokázali jsme, že hasiči umí zvládnout i takovéto akce.

Setkání předcházela hvězdicová jízda historickými hasičskými vozidly do Brna.
Z našeho kraje z Jevíčka od sochy T. G. Masaryka startovaly dvě jízdy. Jedna přes
Velké Opatovice, Letovice, Lysice a Kuřim a druhá byla výrazně delší, směr
Protivanov, Drnovice, Vyškov, Kroužek, Slatina a Brno Výstaviště. Zastávky
v jednotlivých obcích byly velice krásné a vždy jsme položili kytici k pomníku T. G.
Masaryka, nebo obětem první světové války. Hlavním účelem celé akce byla
propagace dobrovolného hasičstva a připomenutí 100. výročí vzniku ČR.

V Tylově domě v Poličce jsme se sešli na slavnostním zasedání k 100. výročí
vzniku ČR za účasti představitelů krajské samosprávy, složek IZS a starostů
některých měst a obcí našeho kraje. Připomněli jsme si význam dobrovolného
hasičstva v době 1. světové války a při vzniku samostatného Československa. Na
závěr byly předány pamětní listy a medaile, které vydalo SH ČMS.
V měsíci srpnu proběhlo setkání hasičské techniky a hasičů na akci Pyrocar
2018 v Přibyslavi za účasti 400 vozidel a téměř 40000 hasičů.
Již tradičně uspořádalo SDH Břehy ve spolupráci s OSH Pardubice 9-té
setkání nejmenších hasičů dětí do 6-ti let-přípravek v Břehách u Přelouče.
V Jevíčku proběhl již 28. ročník soutěže mladých hasičů v požárním útoku a
běhu na 60 m s překážkami o poháry hejtmanů Pardubického a Jihomoravského
kraje v kategorii starší a poháry starostů KSH těchto krajů v kategorii mladší.
V obci Svatý Jiří se sešli mladí hasiči na soutěži hry Plamen.
Krajský pohár dorostu proběhl ve všech okresech a slabinou byla malá účast
družstev.
Superpohár uspořádal SDH Vysoké Mýto, účastnili se vítězové jednotlivých
okresních lig. V doplňkové soutěži se již tradičně utkala družstva zastupitelů
Pardubického kraje, VV KSH, vedoucích týmů, rozhodčích, HZS, OSH a letos se
účastnilo družstvo hasičů ze Zakarpatí. Celý soutěžní den proběhl v přátelské
atmosféře a sportovním duchu.

5 závodů krajského poháru TFA bylo zároveň kvalifikaci na MČR, které
proběhlo v Domažlicích. Zde jsme obsadili celkově 3. místo v pořadí družstev a
Marek Zecha získal stříbrnou medaili v jednotlivcích.
V Ostřetíně se sešli Zasloužilý hasiči a držitelé Řádu Svatého Floriána z celého
kraje. Setkání bylo velmi dobře připravené.

Spolupráce s HZS je v našem kraji velice dobrá. KSH se podílí na odborné přípravě
členů jednotek formou logistického zajištění. HZS zajišťuje odbornost vzdělávání. V
září proběhl výcvik v kontejneru Drégr ve Vysokém Mýtě. Během tří dnů výcvikem
prošlo více jak 100 členů jednotek SDH obcí a 5 hasičů ze Zakarpatí.

V listopadu jsme společně připravili seminář velitelů jednotek SDH obcí všech
kategorií II, III a V. Semináře se účastnilo 240 velitelů.
Společně se podílíme na zajišťování sportovních akcí a různých setkání.
Pardubický kraj významně podporuje činnost KSH formou finančních příspěvků,
bezplatném pronájmu kanceláře KSH, nákupem překážek a sportovního vybavení.
V oblasti podpory obcí, jako zřizovatele jednotek SDH Pardubický kraj poskytuje
podporu na nákup technických prostředků, dopravních automobilů, CAS, dýchací
techniky apod. Dále se finančně podílí na organizaci a zajištění odborné přípravy
členů jednotek SDHO.
Mezinárodní spolupráce je zaměřena především na Polsko, Zakarpatí,
Slovensko, Chorvatsko, Finsko a Německo. Spolupracujeme v oblasti historie,
sportu, ale i represe a prevence.
Toto je pouze stručný výčet a hodnocení činnosti dobrovolných hasičů
Pardubického kraje.
Na závěr děkuji všem za odvedenou práci v uplynulém roce a do roku 2019 vše
dobré.
Josef Bidmon, starosta KSH PaK

Plán práce VV KSH Pardubického kraje na rok 2019
Krajské sdružení hasičů ČMS – Pardubice
mobil: 608 779 060

ksh.pardubice.starosta@seznam.cz

Leden 2019
- VVH sborů a okrsků – účast členů VV KSH
- Projednání výsledků inventarizace majetku KSH
- Příprava shromáždění KSH
- zpracování a podání žádostí na dotace
Únor 2019
- shromáždění KSH - zhodnocení roku 2018
- školení vedoucích mládeže v jednotlivých okresech
- VVH okrsků – účast členů VV KSH
- odborná příprava velitelů a strojníků v jednotlivých okresech
- příprava MČR dorostu ve Svitavách
Březen 2019
- PO očima dětí – okresní kola
- jednání VV KSH včetně odborných rad – OSH Svitavy, SDH
Jevíčko 15. 3. 2019
- jednání odborných rad KSH k zajištění postupových soutěží KSH
- školení velitelů a strojníků JSDHO
- příprava soutěží TFA

Duben 2019
- příprava postupových soutěží KSH
- vyhodnocení krajského kola PO očima dětí
- školení okresních pracovníků a funkcionářů OSH – Přibyslav
- porada vedoucích OORM - Přibyslav
- kontrola plnění rozpočtu KSH
- krajský pohár v soutěžích TFA – Andrlův Chlum
- shromáždění starostů OSH – Přibyslav
- příprava MČR dorostu
- celostátní setkání přípravek mladých hasičů – Břehy u Přelouče
- MČR středoškolské mládeže v Požárním sportu (SPŠCH
Pardubice)
- školení rozhodčích Plamen, dorost, Požární sport
- žehnání praporu OSH Ústí nad Orlicí
- příprava postupových soutěží KSH
Květen 2019
- soutěž „O pohár Malé Hané“ pod záštitou hejtmanů Pardubického
a Jihomoravského kraje
- projednání materiálů ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi
- postupové soutěže mladých hasičů
- oslavy svátku sv. Floriána
- vyhlášení krajského kola PO očima dětí
- postupové soutěže v požárním sportu
- pohárová soutěž dorostu – Třemošnice (CR)
- pohárová soutěž dorostu – Čeperka (PU)
- jednání UORM, příprava MČR dorostu
- postupové soutěže v požárním sportu
- krajský pohár v soutěžích TFA – Trpín

Červen 2019
- jízda hasičských historických hasičských vozidel do Vysokého
Mýta
- setkání stříkaček fy Stratílek Vysoké Mýto
- postupové soutěže v požárním sportu
- krajské kolo hry Plamen – OSH Svitavy
- krajské kolo celoroční soutěže dorostu – OSH Ústí nad Orlicí
(Lanškroun)
- oslavy výročí založení sborů – účast členů VV KSH
- celostátní setkání přípravek mladých hasičů – Břehy u Přelouče
- krajské kolo PS – OSH Ústí nad Orlicí (Lanškroun)
- jízda hasičských historických hasičských vozidel do Vysokého
Mýta
- setkání stříkaček fy Stratílek Vysoké Mýto
- postupové soutěže v požárním sportu
- krajské kolo hry Plamen – OSH Svitavy
- krajské kolo celoroční soutěže dorostu – OSH Ústí nad Orlicí
(Lanškroun)
- krajský pohár v soutěžích TFA – Třebosice
Červenec a srpen 2019
- letní tábory mladých hasičů
- mistrovství ČR hry Plamen a soutěží dorostu – Svitavy
- oslavy výročí založení sborů - účast členů VV KSH
- večerní stovky v Kamenci (okr. Svitavy)
- MČR v požárním sportu – Ústí nad Labem
- pohárová soutěž dorostu – Lanšperk (ÚO)
- jednání KOR

Září 2019
- příprava ZPV v jednotlivých okresech
- vyhodnocení táborů mladých hasičů
- kontrola plnění rozpočtu KSH
- ukončení soutěží okresních lig v požárních útocích
- krajský pohár v soutěžích TFA – Bystřec, Orličky, Svitavy
- Jednání VV KSH Ústí nad Orlicí
Říjen 2019
- superpohár hejtmana PaK pro vítěze okresních lig – Morašice –
CR 12. 10. 2019
- příprava setkání zasloužilých hasičů PaK
- shromáždění starostů OSH - Přibyslav
- projednání materiálů ze shromáždění starostů OSH v PřibyslaviVV KSH - Pardubice
- školení hospodářů Chrudim
- kontrola hospodaření jednotlivých OSH a KSH
Listopad 2019
- setkání zasloužilých hasičů PaK – OSH Chrudim
- kontrola plnění rozpočtu KSH
- jednání odborných rad
- školení rozhodčích, odbornosti hasič II. a III.
Prosinec 2019
- příprava inventarizace majetku KSH
- VVH sborů – účast členů VV KSH
- příprava dokumentace KSH pro rok 2019
- příprava shromáždění KSH na leden 2019
Jednání VV KSH společně s odbornými radami proběhne 2x za rok 2019
Každý měsíc proběhne porada vedení KSH a starostů okresů. Podle potřeby budou
přizváni vedoucí odborných rad KSH a pracovníci kanceláří OSH.

Pracovní zaměstnání velitelů JSDHO z celého Pardubického kraje – spolupráce s
HZS.
Zpracoval: Josef Bidmon starosta KSH Leden 2019

Zpráva starosty OSH Chrudim
Vážení delegáti, bratři a sestry
K dnešnímu dni má naše okresní sdružení celkem 7289 členů, z toho 83 dětí
ve věku do 6-ti let, 913 mladých hasičů, 252 dorostenců a dorostenek, 1253 žen a
4831 mužů. Našimi nejstaršími členy jsou s věkem 92let Vladislav Tomiška z SDH
Chotěnice a Jan Pilař z Tuněchod a mezi ženami 89- letá Věra Čejková z SDH Luže.
Setkáni, Zasloužilých hasičů našeho okresu se konalo 14. dubna již tradičně
v Hospodě ve dvoře v Morašicích. Tak jako v minulých letech proběhlo v dobré
náladě, ke které přispěl svou hrou na harmoniku Milan Daněk. Třetího května ve
slavnostním sále Centra hasičského hnutí v Přibyslavi převzal Titul Zasloužilý hasič
Bohuslav Bulva z SDH Bělá a v současné době máme 37 zasloužilých hasičů z toho
1 ženu. 9. listopadu obdrží toto ocenění Ladislav Venzara z SDH Vížky a Pavel
Bláha z SDH Vítanov.

V dubnu se v Hasičském muzeu v Kočí konalo vyhodnocení okresního kola
literárně výtvarné soutěže PO očima dětí, kterého se zúčastnilo celkem 376 dětí, 2
mateřské, 1 základní škola a mladí hasiči z 38 sborů.
Při vyhlášení výsledků krajského kola této soutěže na hradě Svojanov byli úspěšní i
tito zástupci z našeho okresu: v kategorii literárních prací L 3 obsadila 3.

místo Sára Pejchová z SDH Miřetice. Ve výtvarných pracích v kategorii ZŠ 1
zvítězila Markéta Kučerová z SDH Miřetice a na třetím místě se umístil Tobiáš Šimon
z SDH Chrudim.

Na začátku roku proběhly zkoušky odznaků odborností a specializací pořádané
ORM. Letos již podruhé mohly získat děti i odznaky specializací. Zkoušek se
zúčastnilo celkem 31 kolektivů. Téměř všechny přihlášené kolektivy získaly minimálně
5 odznaků odborností nebo specializací.
Školení vedoucích mládeže a instruktorů proběhlo v letošním roce ve 2
termínech.
Na jaře proběhlo dvoudenní školení ve Zderazi, kterého se zúčastnilo 88
vedoucích, instruktorů a rozhodčích. Na podzim proběhlo školení v Lukavici. Podzimní
část byla věnována především ZPV, PO očima dětí, odznakům odbornosti a
specializací, grantům, dotacím a volnočasovým aktivitám dětí.
V letošním roce získalo základní stupeň „minimum“ celkem 28 nových vedoucích
a instruktorů a 7 vedoucích získalo druhý stupeň „vedoucího“. Ostatní vedoucí obhájili
stávající kvalifikaci.
Okresní kolo Hry Plamen se uskutečnilo v sobotu 26. května na
Chrudimském Městském stadionu a v neděli 27. května ve Slatiňanech za účasti 24.
mladších a 21. starších soutěžních kolektivů. Z krajského kola v Pardubicích si mladí
hasiči ze Skutče odvezli bronzové medaile za 3 místo, Lukavice obsadila místo
osmé a Krouna deváté. V běhu na 60 m překážek mladších žákyň si třetí místo
vybojovala Aneta Zavoralová ze Skutče. V mladších žácích získal zlatou medaili
Martin Šulc a stříbrnou Matouš Konečný oba ze Seče a v kategorii starších žáků se
na druhé příčce umístil Matěj Hanuš z Chrasti.
Kategorii starších žáků se na druhé příčce umístil Matěj Hanuš z Chrasti.

Okresní kolo dorostu se konalo v Třemošnici, společně pro OSH Chrudim a
Pardubice. Z našeho okresu se zúčastnila čtyři družstva dorostenek a jedno družstvo
dorostenců. V kategorii jednotlivců soutěžilo celkem 8 dorostenců a 5 dorostenek.
Krajské kolo soutěží dorostu 9. června na Městském stadionu v Chrudimi pořádalo
naše okresní sdružení. V soutěži se našim zástupcům dařilo. Družstvo dorostenek
ze Skutče zvítězilo ve štafetě 4x100 metrů, ve stovkách i požárním útoku obsadilo
druhou příčku a celkovým součtem šesti bodů celou soutěž vyhrálo a postoupilo na
mistrovství republiky. Dorostenci ze Zderaze obsadili čtvrté místo.
V běhu na 100 m překážek zvítězila časem 18,60 Tereza Slezáková, čas 19,04
zajistil Michaele Brandové bronzovou medaili. V kategorii, jednotlivců dorostenců
mladších, zvítězil Lukáš Flégr, v kategorii střední získal zlato Lukáš Bubeníček oba
ze Skutče. V dorostenkách mladších zvítězila, Leona Novotná ze Skutče. Vítězstvím
ve svých kategoriích si všichni tři zajistili postup na mistrovství republiky.
Na dorosteneckém mistrovství republiky v Plzni dorostenky ze Skutče skončily
ve štafetě 4 x 100 metrů druhé, v běhu na 100 m překážek čtvrté, v požárním útoku
jedenácté a v celkovém pořadí skončily na krásném 3. místě. V kategorii jednotlivců
- mladších dorostenců obsadil Lukáš Flégr ve stovkách čtvrté ve dvojboji druhé místo
a v celkovém pořadí získal bronzovou medaili, v kategorii středních dorostenců byl
Lukáš Bubeníček v běhu na 100 m. překážek třetí ve dvojboji čtrnáctý a celkově
osmý. Mezi dorostenkami mladšími Leona Novotná zvítězila v dvojboji, ve stovkách
byla čtvrtá a v celkovém pořadí obsadila druhé místo. Ve výstupu na cvičnou věž se
časem 7,35 stal Lukáš Flégr vicemistrem ČR mladších dorostenců.
ORM pořádala již 9. ročník ligy v běhu na 60m překážek. Do ligy byly zařazeny
celkem 5 závodů, ze kterých se započítávaly nejlepší 4 výsledky. Bohužel počasí

nedovolilo provést soutěž na Seči a započítávaly se pouze 3 výsledky ze 4 závodů.
Stejně jako v loňském roce byly vyhlášeny 4 kategorie, mladší a starší, zvlášť pro
chlapce a zvlášť pro dívky. Celkem se ligy zúčastnilo 160 závodníků. Uskutečnil se i
7. ročník ligy v běhu na 100m překážek pro dorostence a dorostenky. Do ligy byly
zařazeny celkem 3 závody, ze kterých se započítávaly nejlepší 2 výsledky. Celkem
se přihlásilo 48 závodníků, z toho 34 v kategorii dorostenek a 14 v kategorii
dorostenců. Byla opět vyhlášena liga v požárním útoku. Do ligy bylo zařazeno 5
soutěží a započítávaly nejlepší 4 výsledky. Liga byla vyhlášena v kategorii mladších
a starších hasičů. Celkem se zúčastnilo 30 družstev, z toho 18 družstev v kategorii
mladších a 12 družstev v kategorii starších.
Okresního kola v požárním sportu v Otradově se zúčastnila pouze tři ženská
a pět mužských družstev Opět byl do soutěže zařazen požární útok veteránů nad
35 let
jako 2. ročník Memoriálu Marty Krulíkové.

Na krajském kole v požárním sportu v Litomyšli se našim družstvům dařilo.
Muži ze Zbožnova po druhém místě ve štafetě 4 x 100 metrů a vítězství v běhu na
100 m překážek a požárním útoku ovládli celou soutěž. Druhý zástupce SDH Skuteč
obsadil celkové sedmé místo. Ženy z Rychnova zvítězily ve štafetě a požárním
útoku, ve stovkách byly třetí a součtem pěti bodů v krajském kole zvítězily a poprvé
postoupily na mistrovství republiky. Skutečské ženy v konečném pořadí obsadily třetí
místo.
Medailová umístění jsme získali i ve stovkách. Jiří Škodný a Michaela
Knettigová májí zlato a Josef Mládek stříbro.
Na mistrovství republiky v požárním sportu v Liberci tým Zbožnovských mužů
vyhrál štafetu, v běhu na 100 m. překážek byl druhý a o celkovém pořadí opět
rozhodovaly požární útoky. V nich obsadili sedmou příčku a součet deseti bodů jim
zajistil stříbrné medaile. Rychnovské ženy se ve štafetách umístily na 10, ve
stovkách na 13. a v požárním útoku na sedmém místě. V celkovém pořadí skončily
na desátém místě.
Martin Lidmila soutěžící v letošní sezoně za HZS Královehradeckého kraje byl
členem reprezentace ČR, která získala v Banské Bystrici titul mistrů světa
v požárním sportu.
Do 11. soutěží Ligy okresu Chrudim v požárním útoku se zapojilo 53 družstev
mužů. Z 1. místa se radovali muži SDH Choltice z okresu Pardubice, 2. místo patří
SDH Zbožnov a třetí SDH Morašice. V ženách se zúčastnilo 17 družstev a vítězkami
se staly ženy z Rychnova, 2. místo obsadily ženy SDH Výsonín, 3. místo SDH
Štěpánov.
V superpoháru hejtmana Pardubického kraje ve svých kategoriích zvítězili mladí
hasiči ze Skutče a muži ze Zbožnova, 2. místa obsadili mladší žáci ČHJ Hlinsko a
ženy z Rychnova.
Pravidelně se schází rada historie. Pomáhá s organizací akcí, provádí výstavy
historické výzbroje, výstroje a ocenění v celém okrese i mimo něj a zpracovává
podklady pro almanach Hasičských praporů.
Zúčastnila se setkání krajských a okresních kronikářů a historiků ve Vysokém
Mýtě spojené s návštěvou Stratílkovy expozice za přítomnosti pana Stratílka. František
Pecka se zúčastnil XXV. hasičské pouti na Svatém Hostýně. Dne 26. května se
zúčastnili Setkání historických hasičských praporů v Brně. V červnu při oslavách 135
let založení SDH Morašice, byly vystaveny stejnokroje a hasičská technika, stejně jako
v červenci na oslavách v Přestavlkách. Na konci července rada pomáhala v Jičíně při
rekonstrukci stříkačky Stratílek. V srpnu se rada historie zúčastnila X. ročníku soutěže
ručních historických stříkaček v Mělicích. Ve dnech 12. - 14. října se František Pecka
zúčastnil mezinárodního setkání historiků a kronikářů na Slovensku v Tvarožné u
Kežmaroku a návštěvy hasičského muzea v Prešově.
Přeji Vám i Vašim rodinám v roce 2019 vše nejlepší, pevné zdraví do další
činnosti.
Miroslav Kunhart

starosta OSH Chrudim

Zpráva starosty OSH Pardubice
Vážené sestry a bratři hasiči,
od našeho posledního setkání uplynul jeden rok. Rád bych toto období zhodnotil.
Nebudu zde hodnotit jednotlivé odborné rady ani periodickou činnost na okrese. Na
úseku sportu máme stále 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 vhodně motivovat. Na tomto úseku
musím, vyzvednou práci Veroniky Křížové, která se svého úkolu vedoucí odborné rady
hasičských soutěží zhostila velice svědomitě a její práce začíná přinášet dobré
výsledky. Musím zde vyzvednout obětavou práci náměstka Martina Pištory, který se
ujal obsluhy nové časomíry a společně s náměstkem Jiřím Bolehovským poskytují
služby časomíry na okrskových, pohárových a postupových soutěžích na okrese
Pardubice a byli pomáhat i na krajském kole KSH Pak.
Pardubický primátor Martin Charvát a radní z magistrátu Pardubice nám poskytli
dotaci na preventivně výchovnou činnost a na nákup terčů pro požární sport. Díky
takové dobré spolupráci s Magistrátem a Pardubickým krajem, můžeme plnohodnotně
podporovat požární sport mezi dobrovolnými hasiči Pardubického okresu.
Další podporou pro aktivní SDH a okrsky je poskytování diplomů pro požární
sport z kanceláře OSH Pardubice zdarma.
Vedení OSH Pardubice i nadále prohlubuje mezinárodní spolupráci se
slovenskými a polskými hasiči. Zástupci hasičů okresu Pardubice se v mnoha
případech účastnili oslav Sv. Floriána ve městě Bytča, Liptovském Mikuláši, Medzeve,
Martině, Bardějově, Krakově a ve Varšavě. Dne 23. března 2018 jsme vycestovali do
Košic, kde na Vysoké škole bezpečnostního manažerství se naše skupina ve složení
Bohuslav Cerman, Jiří Bolehovský, Aleš Janda a Pavel Nejtek podílela na přednášce
požární prevence v obcích a městech. Dle mého názoru je tato spolupráce velice
důležitá, protože vede k výměně zkušeností na všech úsecích naší práce. Chystáme
další cesty na Slovensko i do Polska, podporujeme spolupráci na úseku, požární
prevence, sportu, historie a výstavnictví.

Dne 25. dubna 2018 se uskutečnilo další slavnostní oceňování hasičů okresu
Pardubice v prostorách Vojtěchova sálu Zámku Pardubice. Za přítomnosti primátora
statutárního města Pardubice Martina Charváta, který nad vším převzal záštitu, bylo
celkem oceněno 10 hasičů z našeho OSH. Předávání ocenění v tomto prostředí
dodává celému aktu vysokou společenskou vážnost.
Dne 21. července 2018 proběhla soutěž v požárním sportu za účasti sportovního
družstva SDH Břehy v Bytči na Slovensku.
Dne 28. srpna 2018 jsme se naposledy byli rozloučit ve Strašnickém krematoriu
v Praze s naším starostou Ing. Karlem Richterem, který náhle dne 18. 8. 2018 zemřel
na Pyrocáru v Přibyslavi.
Dne 15. září 2018 proběhla slavnostní mše v Katedrále Svatého Ducha Hradec
Králové za účasti zahraničních hostí z Polska, Slovenska a naším významným hostem
této události byla Miluše Horská senátorka, více hejtman Roman Línek a Brigádní
generál Ing. Miroslav Kvasnička

.

Oslavy poté pokračovaly v obci Libišany, kde za podpory našich hostů, byla
administrátorem Římskokatolické farnosti Opatovice nad Labem Mgr. Jaroslavem
Brožkem požehnána technika místní jednotky SDH Libišany. Pokračováním
slavnostních událostí v Libišanech se dne 22. září 2018 stal podpis mezinárodní
smlouvy mezi SDH Libišany a DHZ Ďurďošík z okresu Košice okolí. Na potvrzení této
smlouvy byla zasazena na území obce Libišany pamětní lípa svobody.

Další významnou událostí byla návštěva ve městě Bytča na Slovensku ve dnech
20. až 21. září 2018. Byla zde podepsána další mezinárodní smlouva o spolupráci
mezi SDH Břehy a DHZ Bytča.

V nádherných prostorách Rytířského sálu hradu Kunětická Hora se ve čtvrtek 18.
října 2018 konal slavnostní ceremoniál oceňování hasičů okresu Pardubice. Naši
zasloužilí hasiči si zde převzali pamětní medaile k významnému výročí 100 let založení
samostatného Československého státu. Mezi další oceněné patří senátor Miroslav
Antl, majitel Požární bezpečnosti Jihlava Robert Válel a ředitel HVP pobočka Jičín
Břetislav Holšán, kteří převzali z rukou starosty OSH záslužnou medaili OSH
Pardubice II. stupně. Záslužnou medaili III. stupně OSH Pardubice bylo oceněno
dalších 13 hasičů z okresu.
Dámy a pánové, na závěr mi dovolte, abych Vám popřál do Nového roku hodně
zdraví a štěstí.
Starosta OSH Pardubice
Bohuslav Cerman

Zpráva starosty OSH Svitavy
Letošní rok však bude navždy zapsán jako rok oslav 100. Výročí republiky a
rokem, kdy nás opustil starosta sdružení Ing. Karel Richter a pro náš okres je ještě
smutnější tím, že jsme se rozloučili i s dlouholetým členem výkonného výboru bratrem
Břetislavem Eliášem.
Výkonný výbor se v letošním roce sešel celkem šestkrát, z toho jednou
mimořádně. V průběhu celého roku zajišťoval chod OSH a všech naplánovaných akcí.
Rok, jako vždy začal výročními valnými hromadami sborů a následně okrsků. Těchto
se členové VV účastnili nejen jako členové ale i jako delegáti. V jeho průběhu rovněž
došlo k odstoupení z funkce vedoucího OORM br. Jiřího Lopaura z SDH Čistá a místo
něj navrhuje rada mládeže br. Ivana Havla z SDH Dolní Újezd.
Již tradičně počátkem března proběhlo školení vedoucích mládeže, tentokráte
v Pusté Kamenici. Účast byla hojná a sál byl zaplněn skoro do posledního místa. Dne
22. března jsme si také vzpomněli na ostatní hasiče a vyrazili jsme s nimi do
pardubického divadla na výborně zpracované představení „Hoří, má panenko“.
Počátek roku jsme také využili k proškolení na přístup do centrální evidence. Dnes již
máme proškolenou většinu sborů, ale stále je jich hodně, kteří tento přístup nemají a
tím nemohou pružně reagovat na přicházející události. Sami jsme se počátkem dubna
rovněž proškolili a to zejména v účetnictví a dotacích.
V dubnu se také rozeběhly soutěže a to nejdříve v TFA a poté i v požárním
sportu. Současně se blížila do finále soutěž požární ochrana očima dětí, jejíž
vyhlášení, tedy okresního kola bylo 2. května na stanici HZS ve Svitavách. Rovněž tak
vyhlášení krajského kola připadlo letos na náš okres a tak se ti nejlepší z kraje sjeli na
hrad Svojanov, kde si v rytířském sále přebrali ocenění. Mezi nimi bylo i devět
účastníků z našeho okresu, kteří se pomyslně postavili na krajskou bednu. V letošním
roce se nám žádný zástupce neprobojoval mezi nejlepší v republice, ale nemůže být
posvícení pořád.

Počátkem května přibyl do našeho středu nový zasloužilý hasič br. Stanislav
Pavliš z Desné a v říjnu i sestra Růžena Potůčková z Boršova. Kraj května nám rovněž
odstartoval soutěže mladých hasičů a to konkrétně prvoligovým závodem v Pomezí a
současně začala krajská liga dorostu v Třemošnici. V polovině měsíce odjela
čtyřčlenná delegace do spřáteleného okresu Ostrówa Wielkopolského kde se
zúčastnila okresních oslav dne hasiče. Konec května patřil tradičně okresnímu kolu
PLAMEN tentokráte v Dolním Újezdě. Bohužel letos se nám tato akce zkřížila i
s celorepublikovým setkáním hasičských praporů na brněnském výstavišti, kterému
předcházela hvězdicová historická jízda T. G. Masaryka. Jízda byla zdařilá, z našeho
okresu startovaly dvě etapy a to od pomníku T. G. Masaryka z Jevíčka. Jedna etapa,
která suplovala etapu z Kroměříže, projížděla přes okres Vyškov a tak najela více jak
170 km a měla po cestě více jak 20 zastávek.
Druhý den, tedy 26. května bylo zahájeno setkání hasičských praporů. Bohužel
tato akce nebyla pořádána pouze dobrovolnými hasiči, což se také projevilo na
organizačních nedostatcích. Díky nemožnosti spoluorganizování a špatné komunikaci
s organizačním štábem, trpěli příchozí čekající na slunci hlady a žízní, i když balíky
vody, kterou jsme rozdávali. Po skončení akce se našli nerozdělané. To je hold česká
povaha, když je něco zadarmo … I rukavice, kterých bylo 400 párů, se pro všech 380
praporečníků nedostávalo. Závěr z této akce zněl jednoznačně – v případě pořádání
podobné akce se spolehnout pouze na sebe, tedy na hasiče.
V červnu nás čekala mimo jiné krajská kola dorostu v Chrudimi a krajské kolo
PLAMEN v Pardubicích, okresní kolo v požárním sportu v Dlouhé Loučce a měsíc
uzavřelo krajské kolo v PS v Litomyšli. Prázdniny plné soutěží a oslav již tradičně
zahájilo MČR ve hře PLAMEN, tentokráte v Plzni a ukončila je hasičská pouť
v Bystrém a MČR v PS v Liberci. Tady se poprvé v historii běhalo na věž v kryté hale.
Bezesporu největší akcí prázdnin byl 17. a 18. srpna Pyrocar, tedy největší
setkání hasičů a hasičské techniky na přibyslavském letišti. Sešlo se tady více jak 400
hasičských vozů, z toho 325 cisteren a na 40 000 hasičů. Pro mnohé z nás byla tato
akce delší, neboť jsme zajišťovali její bezproblémový průběh.

Bohužel však pro všechny se tady v odpoledních hodinách zastavilo srdce
našeho kamaráda a dlouholetého starosty sdružení ing. Karla Richtera. Zemřel
uprostřed největší hasičské akce obklopen svoji druhou rodinou, jak nás při posledním
rozloučení ve strašnickém krematoriu nazvala jeho dcera. Srpen tedy uzavíralo toto
rozloučení s mezinárodní účastí.

V září se mládežníkům podařilo opětovně proškolit vedoucí mládeže, nám přivítat
a pohostit sportovní delegaci z Chorvatska mířící na MS v PS v Banské Bystrici a
v podstatě zakončit ligové soutěže již tradiční soutěží v Mladějově. Tím by se mohlo
zdát, že soutěže tohoto roku jsou u konce. Opak byl ale pravdou. Hned z kraje Října
jsme se společně s náměstkem Pavlem Říhou a reprezentací pardubického kraje
zúčastnili MČR v soutěžích TFA v Domažlicích. I když náš tým obsadil celkově třetí
místo a soutěžící Zdeněk Král z Trpína 5. místo v jednotlivcích a Marek Zecha dokonce
místo druhé, provázela celou soutěž poněkud divná atmosféra. Mírně řečeno vše
budilo dojem takového uspořádání, aby mohl vyhrát pouze domácí tým, tedy tým
plzeňského kraje. Jak jinak si vysvětlit podivné rozhodování rozhodčích podle
startujících. I měření ručními stopkami na třech úsecích se nám zdálo více než
podivné.
9. října jsme se zasloužilými hasiči podnikli výlet do Státního hřebčína Kladruby
nad Labem, kde nás přivítala starostka obce, a po přípitku jsme si prohlédli expozice.
Po obědě jsme přejeli na centrální hasičskou stanici v Pardubicích, kde nás přivítal
brig. Gen. Ing. Miroslav Kvasnička. Po prohlídce jsme se vydali na cestu domů se
zastavením v soukromém pivovaru v Litomyšli. Celou akci všichni hodnotili velice
kladně.
Jedenáctého října jsme uvítali hasiče z Ukrajiny, jenž tady, byli na pozvání
pardubického kraje a společně s nimi a vítězi okresních lig jsme se zúčastnili
Superpoháru hejtmana pardubického kraje. Ještě před tím jsme navštívili Flashover
kontejner na stanici HZS ve Vysokém Mýtě, kde probíhal výcvik dobrovolných hasičů
na tomto zařízení. Tady nás zasáhla zpráva o úmrtí dlouholetého člena výkonného
výboru br. Břetislava Eliáše, s kterým jsme se 18. rozloučili. Dne16. října proběhlo
cvičení „tunel 2018“ v tunelu Hřebeč, což byla simulace nehody autobusu a osobního
vozidla se zásahem všech jednotek IZS společně s vyhlášením „traumaplánu“.
A o týden později naši hasiči společně s kolegy z HZS i v nepřízni počasí
uspořádali dálkovou dopravu vody na hrad Svojanov.
Předposlední říjnový víkend patřil opět mladým hasičům a to v sobotu závodu
požárnické všestrannosti v Janově a v neděli kvalifikační soutěži v disciplínách CTIF,
na olympiádu ve Švýcarsku, na stadionu v Litomyšli. Poslední víkend patřil již tradičně
recesistické a největší soutěži v požárních útocích, již 20. ročníku soutěže o pohár
VŘSR v Širokém Dole. Na této soutěži startovalo 200 družstev z České a Slovenské
republiky. Jak symbolické zahájení víkendu oslav 100. výročí založení
Československé republiky, které vyvrcholilo nedělní přehlídkou vojska a všech složek
IZS na Evropské třídě v Praze. I tady jsme měli svého zástupce. Náměstek Miroslav
Vacek nesl krajský prapor společně s ostatními praporečníky z celé republiky.
Sestry a bratři hasiči
Závěrem mi dovolte poděkovat vám všem za práci, kterou odvádíte. Současně
prosím tlumočte poděkování do vašich rodin, vašim blízkým a rodinným příslušníkům,
bez jejichž podpory bychom tuto práci nemohli vykonávat. Věřím že i nadále se nám
to bude dařit a společně tak naplníme heslo „Obci ku prospěchu, sobě ku cti a
bližnímu ku pomoci“.
Do nadcházejícího roku Vám přeji pevné vykročení a ať Vás zdraví a mír
doprovází.
Jan Soural, starosta OSH Svitavy

Zpráva starosty OSH Ústí nad Orlicí
Okresní sdružení hasičů Ústí nad Orlicí vstoupilo do roku 2018 s členskou
základnou téměř 8.000 členů. V průběhu roku se počet zvýšil na současných 8.300
členů, z toho téměř 1.500 dětí a dorostu ve věku do 18 let.
V květnu zasáhla naše sdružení smutná událost. Navždy nás opustil čestný
starosta OSH Ústí nad Orlicí bratr Emil Dušek. Pohřeb se konal za velké účasti hasičů
s prapory, kteří vytvořili důstojné rozloučení s naším dlouholetým starostou a vedoucím
odborné rady mládeže.

Výkonný výbor se scházel pravidelně podle schváleného plánu práce. Dvakrát
proběhla jednání se starosty okrsků, a to v březnu a v září. V důsledku volby starosty
SH ČMS na podzimním Shromáždění starostů OSH se místo tradičního Shromáždění
po obvodech konalo Shromáždění delegátů sborů 1. 11. 2018 v Kulturním domě v
Nekoři. Okresní kontrolní a revizní rada se scházela pravidelně a prováděla kontroly
účetních dokladů, vyúčtování dotací, inventarizace, kontroly zápisů z jednání a
vyhodnotila příspěvky okrskům v roce 2018.
Počátkem roku bylo učiněno zásadní rozhodnutí při zhotovení slavnostního
vyšívaného praporu OSH. Firma Velebný a Fam zhotovila 3 návrhy, které byly
představeny starostům okrsků, kteří se SDH ve svém okrsku vybrali preferovanou
variantu. Zhotovení praporu proběhlo ve druhé polovině roku a koncem listopadu byl
prapor hotový. Slavnostní představení a žehnání se uskuteční na konci dubna 2019 a
bude spojeno se setkáním sborů našeho okresu. Na zhotovení praporu zatím přispěla
města Jablonné nad Orlicí, Králíky, Lanškroun, Ústí nad Orlicí a Žamberk, jejichž znaky
tvoří jednu stranu praporu.
Výkonný výbor ve spolupráci s Okresní kontrolní a revizní radou připravil pro SDH
školení revizorů sborů. To proběhlo v březnu za účasti 25 účastníků z 19 sborů. Pro
přítomné byly připraveny materiály v papírové i elektronické podobě a byli seznámeni
s důležitými předpisy pro činnost SDH.
Tradičně fungující je v našem okrese práce s mládeží. Odborná rada mládeže
pod vedením Rudolfa Rajneta připravila a zajistila okresní kola hry PLAMEN a dorostu
(v Mladkově) a okresní kolo ZPV (v Letohradě-Kunčicích). Kromě toho připravila
závody Ligy OSH v běhu na 60 metrů překážek mladých hasičů a Ligu OSH v běhu na
100 metrů překážek dorostu. Závěrečné vyhodnocení proběhlo na okresním kole v
Mladkově. Nový ročník byl zahájen 4 závody v šedesátkách a 2 závody dorostu. Na
posledním závodu v Lanškrouně jsme měli 230 jednotlivců v kategoriích mladých
hasičů a 120 jednotlivců v kategoriích dorostu. Pod záštitou OSH probíhala
Orlickoústecká liga mladých hasičů v požárním útoku.
Odborná rada mládeže připravila nový systém přezkoušení odborností mladých
hasičů, což proběhlo v únoru a březnu na 3 místech a úspěšně zkoušky složilo 230
mladých hasičů, za což obdrželi osvědčení a kovový odznak.

V lednu získali 2 rozhodčí kvalifikaci I. stupně. Rada uspořádala školení
rozhodčích mládeže II. stupně, které úspěšně absolvovalo 18 rozhodčích. V listopadu
proběhlo školení vedoucích mládeže, kde 98 vedoucích si kvalifikaci obnovilo a 28
získalo nově kvalifikaci III. nebo II. stupně.
SDH okresu uspořádaly 9 letních a 2 zimní tábory

Odborná rada prevence připravila v jarních měsících kurzy první pomoci s
lektorem Richardem Kubátem. Kurzy absolvovalo 51 členů SDH našeho okresu. V září
uspořádala na Pastvinách kurz záchrany tonoucího. Odborná rada prevence
zorganizovala soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže, do které bylo zapojeno
přes 1000 dětí z našeho okresu. Slavnostní vyhodnocení se uskutečnilo v Kulturním
domě v Nekoři. V listopadu se uskutečnilo doškolení referentů prevence s možností
získání zkoušek Preventista II. a Preventista III. Doškolení se zúčastnilo 65 členů SDH
našeho okresu.

Odborná rada represe připravila setkání s veliteli okrsků v březnu 2018.
Organizovala okresní kolo v požárním sportu, které bylo v letošním roce zařazeno jako
jeden ze závodů tzv. Okresní ligy. Okresního kola se zúčastnilo 12 družstev mužů I. a
9 družstev žen I. Pod záštitou Okresního sdružení probíhá Velká cena Ústeckoorlicka
v požárním útoku (tzv. Liga), která v roce 2018 proběhla 11 závody. SDH okresu
(Orličky, Bystřec, Horní Čermná) uspořádaly soutěže TFA. Rada represe uskutečnila
v březnu školení rozhodčích požárního sportu, které úspěšně absolvovalo 17 nových
rozhodčích.
Aktiv zasloužilých hasičů uspořádal okresní setkání zasloužilých hasičů a
nositelů řádu sv. Floriána v Přívratu. Velmi příjemná atmosféra se nesla celým
setkáním. V roce 2018 obdrželi titul ZH tito členové – Jiří Zatloukal (SDH Dolní
Třešňovec), Lubomír Zemek (SDH Brandýs nad Orlicí) a Josef Matějka (SDH Bystřec).
Chod kanceláře OSH zajišťovali pracovníci Lenka Břízová a Jiří Sazima. V
letošním roce pokračovala výměna členských průkazů za nové. Pracovníci dále
připravili souhlasy a přihlášky pro všechny členy v souvislosti s nařízením GDPR. Od
září se pracovnice OSH Lenka Břízová stala pojišťovacím zprostředkovatelem
Hasičské vzájemné pojišťovny a tuto agendu zajišťuje v kanceláři OSH. V průběhu
roku jsme rovněž přešli na nový program pro zpracování účetnictví, který pro nás
doposud zpracovávala Kancelář SH ČMS. Od ledna 2019 tyto záležitosti bude
kompletně zpracovávat Lenka Břízová.
Pro informovanost členské základny a především funkcionáře slouží elektronický
Zpravodaj OSH, který vyšel třikrát. Dále jsou pravidelně aktualizované webové stránky,
kde jsou k dispozici zápisy z jednání, plány, informace a pozvánky k plánovaným
akcím, výsledky ze soutěží či formuláře pro SDH.
Činnost OSH byla podpořena dotacemi MŠMT a MVČR (na okresní kola), dotací
Pardubického kraje na kurzy první pomoci, dále grantem Nadace ČEZ na okresní kolo
hry PLAMEN a dorostu, darem Lesů ČR na okresní ligu v běhu na 60 m a běhu na 100
metrů, dary na činnost od senátora ing. Petra Šilara a Dr. Uhlířové. Probíhala úzká
spolupráce s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a firmou Požární bezpečnost, které
rovněž finančně přispívají na naši činnost.
Velké poděkování patří všem členům VV OSH, členům odborných rad OSH,
pracovníkům OSH a všem SDH za spolupráci. Díky jejich obětavé práci byla naše
činnost velmi bohatá a rozmanitá. Rovněž děkujeme za spolupráci KSH Pardubického
kraje a Okresním sdružením v našem kraji.
Přeji všem hodně zdraví a spokojenosti do nového roku 2019.
Za OSH Ústí nad Orlicí Jan Růžička, starosta.

Zpráva o činnosti Krajské odborné rady ochrany obyvatel
Rada ochrany obyvatelstva při KSH Pardubice se v loňském roce sešla ke svému
jednání dvakrát, v kanceláři KSH a v prostorách SDH Heřmanův Městec Na jednání
předali zástupci z jednotlivých okresů informace o organizaci Rady ochrany
obyvatelstva v okresech. V okresech Pardubice, Chrudim a Svitavy pracují Rady
ochrany obyvatelstva jako samostatné rady, v Ústí nad Orlicí je rada součástí rady
prevence.

Jedním ze základních úkolů rady i v uplynulém roce bylo vzdělávání.
Akreditovaná školící zařízení SH ČMS nabízí školení v oblasti ochrany obyvatelstva v
Bílých Políčanech a Jánských Koupelích pořádají kurzy „Technik ochrany
obyvatelstva“ a „Specialista ochrany obyvatelstva“. Dále mohou školení provádět a
také provádějí i v našem kraji HZS. Tento kurz má stejné postavení jako například
kurzy pro velitele jednotek, nebo strojníky. Kurzy jsou pořádány v rozsahu 16 hodin

výuky a praktické přípravy. V letošním roce ÚHŠ Bílé Políčany pořádá kurz Technika
OO ve dnech 21. a 22. 4.2018. Pro případné zájemce je na stránkách SH ČMS umístěn
test pro techniky ochrany obyvatelstva. Tento test je dobře použitelný také jako součást
odborné přípravy jednotek JPO V. předurčených pro ochranu obyvatelstva.

V našem kraji preferujeme pořádání kurzů ve spolupráci s HZS, kde je například
díky vstřícnému přístupu ze strany HZS a jeho lektorů možné dohodnout výuku o
víkendech a podobně. Tento postup jsme poprvé zvolili v roce 2017, a protože se
osvědčil, budeme v tomto pokračovat. Podařilo se tak proškolit členy rady ochrany
obyvatel, souběžně s tím alespoň jednoho technika ochrany obyvatel pro každou
předurčenou jednotku a v dalším období trvá úkol zajistit technika ochrany obyvatel
pro každou jednotku JSDH.

Velkou pozornost věnujeme jednotkám předurčeným pro ochranu obyvatel. V
okrese Svitavy v letošním roce proběhla v září společná odborná příprava
předurčených jednotek v Jaroměřicích. Účastnilo se jí celkem deset jednotek. Odborná
příprava byla rozdělena na několik pracovišť, ve kterých se postupně jednotky střídali
a pod vedením lektorů se připravovali v oblastech poskytování první pomoci, spojovací
přípravě, seznámení s kontejnerem nouzového přežití, výstavba humanitární základny
a další. Řídícím odborné přípravy byl pracovník HZS pro krizové řízení.
Vzhledem ke značnému zájmu účastníků odborné přípravy bylo radou
dohodnuto, že ve spolupráci s HZS bude taková odborná příprava organizována každý
rok. Další odborná příprava předurčených jednotek tak proběhne v roce 2019 v Nové
Vsi u Litomyšle.

V okrese Ústí nad Orlicí organizovala v loňském roce rada ochrany obyvatelstva
školení první pomoci se zaměřením na záchranu tonoucího. Je to další zajímavý a
prospěšný směr zvyšování odborné způsobilosti nejen členů předurčených jednotek,

ale všech dobrovolných hasičů. Rada prevence a ochrany obyvatelstva v ústeckém
okrese dále pravidelně pořádá doškolení preventistů.
Další jednání Krajské odborné rady ochrany obyvatelstva se uskuteční dle
plánu práce.
Ing.Bc. Miroslav Vacek
vedoucí Krajské odborné rady ochrany obyvatelstva

Informace krajské odborné rady mládeže
Rádi bychom Vás jménem Odborné rady mládeže seznámili s průběhem a
výsledky akcí související s mladými hasiči a dorostem v roce 2018.
1.

Přípravka

Celostátní setkání přípravek se letos opět konalo v Břehách u Přelouče v termínu
27-28. dubna 2018. Samotné setkání se neslo v pohodové atmosféře, při kterém bylo
možné shlédnout připravená vystoupení nejmenších hasičů „Hasičátek“ z oblasti
zručnosti, zdolávání požáru, záchrany osob a zvířat aj. Pro děti je připraven v průběhu
dne doprovodný program – mimo jiné dětské soutěže či tancování s klaunem.
2.

Mladí hasiči

Krajské kolo hry Plamen se konalo 15-16. června 2018 v Pardubicích. Do
krajského kola v letošním ročníku postupovala 3 družstva z každého okresu. Družstva
soutěžila první den v závodu požární všestrannosti, druhý den zejména ve štafetách
a technických disciplínách. Na prvních třech místech se umístila družstva v tomto
pořadí: 1. SDH Dolní Dobrouč, 2. SDH Lukavice UO, 3. SDH Skuteč.
Součástí krajského kola hry Plamen je již tradičně doprovodná disciplína běh na
60m překážek, do které postupují nejlepší závodníci z okresních lig v „šedesátkách“ a
závodníci z družstev účastnících se krajského kola. V letošním roce se soutěžilo
v kategoriích chlapců a dívek, která se dále dělí na kategorii mladší a starší.
Vítězi se stali v kategorii mladších chlapců Šulc Martin z SDH Seč, v kategorii
starších chlapců Kristek Michal z SDH Lukavice UO. Vítězkami se staly v mladších
dívkách Vyhnálková Gabriela z SDH Lukavice UO, starších dívkách Krejsová Anežka
z SDH Letohrad-Kunčice.
Republikové kolo hry Plamen se konalo 1-3. července 2018 v Plzni. Vítězem
republikového kola se stalo družstvo z SDH Manětín náš kraj reprezentovalo družstvo
z SDH Dolní Dobrouč z okresu UO, které obsadilo 9. místo.
3.

Dorost

Krajské kolo Dorostu se konalo 9. června 2018 v Chrudimi. Soutěž proběhla
v rámci jednoho dne a soutěžilo se ve všech disciplínách pro dorost (požární útok,
štafety, stovky, testy).
Na prvních třech místech v kategorii dorostenců se umístila družstva v tomto
pořadí: 1. SDH Pomezí 2. SDH Jevíčko, 3. SDH Bohousová.
Na prvních třech místech v kategorii dorostenek se umístila družstva v tomto
pořadí: 1. SDH Skuteč 2. SDH Kamenec, 3. SDH Svatý Jiří.

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

Dorostenci
Flégr Lukáš (SDH Skuteč)
Bubeníček Lukáš (SDH Skuteč)
Horníček Daniel (SDH Svatý Jiří)

Dorostenky
Novotná Leona (SDH Skuteč)
Haufová Zuzana (SDH Lukavice)
Kaplanová Petra (SDH Slepotice)

Republikové kolo dorostu se konalo 4-5. července 2018 v Plzni.
Vítězem republikového kola v kategorii dorostenců se stalo družstvo z SDH
Brada Rybníček, náš kraj reprezentovalo družstvo z SDH Pomezí, které obsadilo 12.
místo.
Vítězem republikového kola v kategorii dorostenek se stalo družstvo z SDH
Úněšov, náš kraj reprezentovalo družstvo z SDH Skuteč, které obsadilo 3. místo.
V kategorii jednotlivců se nejlépe vedlo Leoně Novotné (SDH Skuteč), která
obsadila 2. místo, Petře Kaplanové (SDH Slepotice) a Lukáši Flégrovi (SDH Skuteč),
kteří ve svých kategoriích skončili na 3. místech v republikovém kole.
Holečková Libuše (SDH Lukavice) obsadila 4. místo., Haufová Zuzana (SDH
Lukavice) obsadila 5. místo
Lukáš Bubeníček (SDH Skuteč) a Daniel Horníček (SDH Svatý Jiří) obsadili ve
svých kategoriích 8. místo.
4.

Superpohár

Superpohár hejtmana Pardubického kraje v požárním útoku, do kterého
postupují vítězové okresních lig, se konal 13. října 2018 ve Vysokém Mýtě. Vítězem
v kategorii mladších hasičů je družstvo SDH Lukavice a v kategorii starších je SDH
Skuteč. V kategorii dorostenců je vítězem SDH Jevíčko a v kategorii dorostenek také
SDH Jevíčko.
5.

Soutěž v požárním útoku pro dorost

V rámci ročníku 2018 byla připravena soutěž pro kolektivy dorostu v požárním
útoku. Cílem bylo nabídnout dorostencům průběžnou činnost v roce, aby soutěžili ve
své kategorii dorostu, navázali kontakty a zvedla se dorostenecká základna. Každý
okres v rámci pardubického kraje připravil jeden termín soutěže, kde se běhal požární
útok také v kategorii dorostu. Družstva získala za své umístění body a celkově se
počítávaly 3 ze 4 nejlepších výsledků. Nejvíce bodů a vítězem v kategorii dorostenců
se stalo SDH Holice, v dorostenkách SDH Čeperka.

6.

Školení

V letošním roce jsme připravili opět školení krajských rozhodčích, které
proběhlo 18. 2. 2018 v Morašicích. Očekávaným přínosem, který se poté i dostavil
v rámci soutěží, bylo:
xsjednocení pravidel v rámci kraje,
xproškolení rozhodčích, kteří budou pozváni na krajská kola a budou
pískat klíčové posty
xprovedení již v prvním kvartále, aby se diskutovaná témata mohla probrat
a dostat k dalším rozhodčím v rámci okresních školení před začátkem soutěží
V letošním roce jsme rovněž připravili setkání členů okresních rad mládeže,
které proběhlo 30. 11. 2018 v Pardubicích. V rámci tohoto setkání došlo k seznámení
a shrnutí se současnou náplní práce, plánem práce na příští rok, diskusi a podměty od
jednotlivých členů. Dalším nedílným přínosem je vzájemné seznámení a navázání
kontaktů a spolupráce mezi jednotlivými okresy.
7.

Spolupráce a sdílení zkušeností

Rada mládeže pokračuje ve velmi dobré spolupráci v rámci kraje a i s okresními
radami mládeže.
Členové krajské rady mládeže v rámci porad nejen diskutují témata školení,
organizaci školení, ale vzájemně se navštěvují při okresních školeních vedoucích nebo
při okresních zkouškách odborností a specializací. Čímž dochází k mnohem větší míře
sdílení zkušeností, jak se to dělá jinde, jaké dotazy mají vedoucí, jaké potřeby mají.
V rámci celoroční práce jako krajská rada mládeže pomáháme s předáním a
poskytnutím informací o vzdělávání, o dotacích či jiným významným soutěžím mimo
postupová kola.
Členové krajské rady mládeže navštěvují i soutěže pořádané v jednotlivých
okresech, aby získali zkušenost a rozšířili obzory v pořádání soutěží.
Okresní rady mládeže Chrudim a Pardubice pomohli uspořádat společné okresní
kolo dorostu, neboť základna družstev dorostenců a dorostenek je malá. Tato
spolupráce přinesla úsporu času, peněz, soutěž byla pestřejší a přitom nemusela být
účast jinak limitovaná.
Dovolte, abych jménem krajské odborné rady mládeže 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 lidem, firmám, institucím,
kteří nám pomáhají v činnosti s mládeží nebo nás jinak podporují.
V letošním roce naše republika slaví 100let od svého vzniku, proto bych jí chtěl
popřát, aby se dlouhodobě rozvíjela a prosperovala.
J. Čechlovský, vedoucí KORM

Fotodokumentace z 9. setkání přípravek v Břehách

Fotodokumentace ze Superpoháru ve Vysokém Mýtě

Fotodokumentace z krajských kol
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Požární ochrana očima a mládeže dětí 2018
Na podzim 2017 byl vyhlášen nový ročník požární ochrana očima dětí a mládeže
2018. Od září do prosince v rámci jednotlivých OSH byla prováděna propagace.
Preventisté propagovali POODM 2018 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 provedli vyhodnocení okresních kol v měsících březnu a dubnu.
KSH Pardubického
kraje

SDH

OSH Chrudim
OSH Svitavy
OSH Ústí nad Orlicí
OSH Pardubice
Celkem

38
2
28
16
84

MŠ

ZŠ

SŠ

Ostatní

Počet dětí

zájmové
skupiny

2
2
6
7
17

1
4
13
3
21

0
0
0
0
0

0
0
2
0
2

376
76
1021
835
2308

Dne 16. 4. 2018 na OSH Svitavy se uskutečnilo pracovní jednání krajské rady
prevence, kterého se zúčastnili zástupci OOR Prevence. Po krátké poradě a předání
informací z UORP se rada dala do práce a provedla vyhodnocení krajského kola.
Vyhodnocení se rozdělilo na 3 etapy: výtvarná část, digitální technologie a na závěr se
provedlo vyhodnocení literární části. Nejnáročnější bylo vyhodnotit literární práce. Po
vyhodnocení byly všechny postupové práce nafoceny, byla doplněna vyhodnocovací
tabulka, a na závěr zástupcům a vedoucím rad byly předáni informace z posledního
jednání ÚORP. Postupové práce byly zaslány v řádném termínu na Ústředí SH-ČMS,
kde byly zařazeny do republikového vyhodnocení. Pro rok 2018 bylo pořadatelem
slavnostnímu vyhodnocení krajského soutěže POODM 2018 OSH Svitavy. OSH
Svitavy si určí místo a termín slavnostního vyhodnocení. Zároveň zajistí pozvánky na
slavnostní vyhodnocení. Na podnět pana krajského starosty všechny přípravy
zajišťovalo pořádající OSH.
Výsledky POODM 2018
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
1
DANIELA FILIPOVÁ
2
MARTINA KOLLMANOVÁ
3
DANIEL MORÁVEK
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
1
DAVID JANKŮ
2
JAN SVOBODA
3
TEWREZA ROUNOVÁ

KATEGORIE
SDH PETROVICE
SDH VÍTĚJEVES
SDH HORNÍ ŘEDICE
KATEGORIE
SDH VÍTĚJEVES
SDH VÍTĚJEVES
SDH VÍTĚJEVES

DT 1
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
SVITAVY
PARDUBICE
DT 2
SVITAVY
SVITAVY
SVITAVY

LITERÁRNÍ PRÁCE
1 NORBERT DOČEKAL
2 NATÁLIE ŠTĚPÁNKOVÁ
3 NATÁLIE VAŠÍČKOVÁ

KATEGORIE
SDH BŘEHY
ZŠ A MŠ LIBCHAVY
ZŠ A MŠ LUKOVÁ

LITERÁRNÍ PRÁCE
1 ANNA ROUBÍČKOVÁ
2 ANNA BENDOVÁ
3 LUDMILA PÁCHOVÁ

KATEGORIE
L2
SDH ÚJEZD U PŘELOUČE PARDUBICE
SDH KOMÁROV
PARDUBICE
ZŠ a MŠ LIBCHAVY
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

LITERÁRNÍ PRÁCE
1 BARBORA JURÁŠOVÁ
2 SÁRA PEJCHOVÁ
3 DENISA JINDROVÁ

KATEGORIE
ZŠ BYSTRÉ
SDH MIŘETICE
ZŠ a MŠ LIBCHAVY

L3
SVITAVY
CHRUDIM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

LITERÁRNÍ PRÁCE
1
TEREZA FULÍKOVÁ
2
MARTINA DOLEČKOVÁ

KATEGORIE
SDH LEŠTINA
SDH MISTROVICE

L4
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VÝTVARNÉ PRÁCE
1
PETR FALTYS
2
ANEŽKA ŠNAJDROVÁ
3
JAKUB CHAUN

KATEGORIE
ZŠ a MŠ L. BOHDANEČ
MŠ OSÍK
MŠ DESNÁ

M1
PARDUBICE
SVITAVY
SVITAVY

VÝTVARNÉ PRÁCE
1
NELA PAĎOUROVÁ
2
MAREK ZAHÁLKA
3
AMÁLIE HOFFMANOVÁ

KATEGORIE
ZŠ a MŠ LUKAVICE
SDH PUSTÁ KAMENICE
ZŠ a MŠ LUKAVICE

M2
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
SVITAVY
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VÝTVARNÉ PRÁCE
1
MARKÉTA KUČEROVÁ
2
TOMÁŠ MAREK
3
TOBIÁŠ ŠIMON

KATEGORIE
SDH MARKOVICE
SDH PETROVICE
SDH CHRUDIM

ZŠ 1
CHRUDIM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
CHRUDIM

VÝTVARNÉ PRÁCE
1
ŠARKA DEJDAROVÁ
2
MATĚJ ZAHÁLKA
3
EVA HOLUBÁŘOVÁ

KATEGORIE
SDH TŘEBOVICE
SDH PUSTÁ KAMENICE
SDH KAMENIČNÁ

ZŠ 2
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
SVITAVY
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VÝTVARNÉ PRÁCE
1
NELA PECHÁČKOVÁ
2
JANA HAUFOVÁ
3
ADÉLA HRDINOVÁ

KATEGORIE
SDH KAMENIČNÁ
SDH LETOHRAD
SDH BYSTŘEC

ZŠ 3
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

L1
PARDUBICE
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VÝTVARNÉ PRÁCE
1
MARKÉTA KALOUSOVÁ
2
NICOL HAVLÍČKOVÁ
3
MARTINA ŠŤOVÍČKOVÁ

KATEGORIE
ZŠ a MŠ LIBCHAVY
SDH VÍTĚJEVES
SDH
LETOHRAD
KUNČICE

ZŠ 4
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
SVITAVY
- ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VÝTVARNÉ PRÁCE
KATEGORIE
1 PETR ČERVEŇÁK
SZŠ a PRŠ V. MÝTO
2 JAN HLAVÁČEK
SZŠ a PRŠ PARDUBICE
3 PETR FRANTIŠEK HORÁK SZŠ a PRŠ V. MÝTO

K1
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
PARDUBICE
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VÝTVARNÉ PRÁCE
1
MATĚJ GRACIAR
2
NIKOLA KOBRLOVÁ
3
ANETA DEMESTEROVÁ

K2
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

KATEGORIE
SZŠ a PRŠ V. MÝTO
SZŠ a PRŠ V. MÝTO
SZŠ a PRŠ V. MÝTO

Slavnostní vyhodnocení požární ochrana očima dětí a mládeže 2018
Slavnostní vyhodnocení požární ochrana očima dětí a mládeže 2018 se
uskutečnilo 23. 5. 2017 od 16:00 hodin na hradě Svojanov. Slavnostního vyhodnocení
se účastnili soutěžící s doprovodem, a pozvání také přijali zástupci jednotlivých OSH
a vedení KSH Pak. Každá práce soutěžícího byla promítána na plátno, aby si všichni
soutěžící a hosté mohli, prohlédnou umístěné práce. Do republikového kola postoupilo
14 vítězných prací krajského kola. Oceněným soutěžícím ceny předávali jednotlivý
zástupci KSH PaK a zástupci jednotlivých OSH. Dále poděkování patří panu
senátorovi Radku Martínkovi, který převzal záštitu nad slavnostním vyhodnocením. A
poděkování patří správě hradu Svojanov, která nám propůjčila svoje prostory ke
slavnostnímu vyhodnocení, a umožnili prohlídku hradu.

ÚOR Prevence na svém pracovním jednání dne 18. 5. 2017 vyhodnotila
republikové kolo POODM 2018
Umístění v republikovém kole:
3. místo v kategorii M 2, Petr Faltys ze MŠ a ZŠ Lázně Bohdaneč z okresu
Pardubice
2. místo v kategorii DT 1, Daniela Filipová z SDH Petrovice z okresu Ústí nad
Orlicí
Slavnostní vyhodnocení republikového kola POODM 2018 se uskutečnilo dne 22.
6. 2018 v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi na zámku v Přibyslavi od 10:00 hodin.
Republikoví vítězové POODM 2017 by si zasloužili ocenit stejně jako reprezentanti
Pardubického kraje.

V říjnu 2019 byl vyhlášen nový ročník POODM 2019 s novým logem a zadáním
pro kategorie DT, které je
„V domě hoří! A co teď“. Slavnostní vyhodnocení krajského kola proběhne pod
záštitou OSH Ústí nad Orlicí.
OOR Prevence pracují dle svých plánů práce, se zaměřením na vzdělávání
preventistů SDH, provádění preventivně výchovné činnosti pro děti, dospělé a seniory.
Napomáhají velitelům JSDH obcí a obecním úřadům v oblasti požární ochrany.
Spolupracují s HZS při provádění PVČ.

Plán práce:
Jednotlivé OOR Prevence zajistí propagaci a okresní vyhodnocení POODM 2019
v daném termínu, zajistí odevzdání postupových prací KORP. Pozor! Nečlenové SDH
musí ke každé práci přiložit vyplněný formulář: souhlas se zpracováním osobních
údajů viz příloha „GDPR“.
Provedou min. jeden seminář pro preventisty SDH s možností získání odborností
Preventista III a II, pro zájemce zajistí obnovu získaných odborností.
Budou provádět PVČ
KORP – provede vyhodnocení prací POODM 2019, které postoupily do krajského
kola.
Zajistí ve spolupráci s OSH Ústí nad Orlicí slavnostní vyhodnocení POODM
2019.
KORP zajistí předání postupových prací do republikového kola POODM 2019.
KORP spolupracuje s HZS Pak při provádění PVČ.
KORP řeší podměty z jednotlivých OORP, předává informace OORP z jednání
ÚORP.
Na závěr mi dovolte poděkovat vedení KSH Pak za jejich podporu a věcnou
pomoc. HZS PaK za jejich spolupráci a podporu při pořádání PVČ, školeních a
podpoře POODM 2018. Panu senátoru Radku Martínkovi za převzetí záštity nad
slavnostním vyhodnocení POODM 2018 a správě hradu Svojanov za umožnění
provést slavnostní vyhodnocení POODM 2018 v prostorech hradu a umožnila
oceněným dětem a jejich doprovodu prohlídku hradu. Vedení jednotlivých OSH při
podpoře OORP, vedoucím rad prevence a preventistům SDH za jejich záslužnou a
obětavou práci.
V Pardubicích dne 03. 01. 2019

Janda Aleš v. r.
ved. KORP Pak.

Zpráva krajské odborné rady represe
Informace o činnosti ÚORR a KORR
ÚORR na svých zasedáních pravidelně řeší úkoly a informace z jednání VV
SHČMS, součinnost a spolupráci s GŘ HZS ČR, zejména v oblasti odborné přípravy
a výcviku – Výcvikový rok, obnovy techniky, součinnosti a zapojení JSDHO a SDH do
součinnosti, spolupráce ÚORSS - rozhodčí, spolupráce s ostatními složkami
Integrovaného záchranného systému ČR, pokračuje v rozvoji koncepce činnosti na
roky 2015 – 2020, v návaznosti na usnesení V. sjezdu SHČMS. dokumentů pro
činnost SDH – JSDHO.
Zpráva o činnosti Rady represe při OSH Pardubice v roce 2018

V roce 2018 se rada represe oproti plánu sešla na svých jednáních pouze dvakrát a
to 13. 2. 2018 a 24. 4. 2018. Na těchto jednáních byl domluven postup předávání
informací z HZS pro velitele prostřednictvím stránek OSH Pardubice. Dále byly
domluveny a zajištěny termíny a místa pro předvedení AED

(automatického externího defibrilátoru) a základů první pomoci v SDH Lázně
Bohdaneč a v SDH Ostřetín dne 19. 10. 2018. V Lázních Bohdanči se školení
zúčastnili jednotky z Brlohu, Plchu, Čepí a Hostovic. V Ostřetíně jsme termín po
domluvě s jednotkami posunuli na listopad. Jedná se o základní seznámení s tímto
přístrojem, který se již objevuje v obchodních centrech, Obecních úřadech apod. V
případě zájmu o seznámení s obsluhou AED kontaktujte přímo mě (Martin Pištora)
na tel. 603811632
V zimních měsících proběhnou podle zájmu zkoušky Hasič Il. St. a Hasič Ill. St
termíny budou upřesněny a zveřejněny na stránkách OSH Pardubice.
Plán práce rady represe na rok 2019 je připraven ke schválení Výkonnému
výboru OSH Pardubice na jeho lednovém jednání.

Rada represe OSH Svitavy
Odborná rada represe po schválení plánů činnosti na rok 2018 se pravidelně
schází v zasedací místnosti OSH na pravidelných jednáních kde projednává body
stanovené dle plánu práce a úkoly VVOSH Svitavy a ústředí SH ČMS a úkoly HZS.
Mezi hlavní úkoly patří větší snaha ovlivnit spolupráci s nejvyššími orgány a
vést odbornou přípravu členů jednotek, podporovat zvyšování osobní odborné
úrovně členů jednotek, zde se jedná o odbornou přípravu v proškolení odbornosti
hasič II a III a rozhodčích v požárním sportu. Dále probíhal výcvik a školení nových
velitelů jednotek a strojník JPO II a III a nositelů dýchací techniky a tato cyklická
proškolení jednotek probíhala po stanicích HZS Svitavy.
Proběhl výcvik v ohnivém polygonu Fire Dragon ve Vysokém Mýtě. Čeká nás i
nová školení velitelů družstev a strojníků pro JPO II. a III. Jako i vyhledávat a
získávat členy do jednotek SDHO. Působit na pořádání prověřovacích a taktických
cvičení jednotek propagovat jednotky SDHO a pomáhat při obnově techniky a
nemovitostí. Zapojit jednotky JPO V, které jsou předurčeny pro nasazení při
živelných událostí jako přívalové deště, pomoc obcím při evakuaci osob a majetku a
být nápomocni jednotkám HZS. Poté začíná příprava na první kola v okrscích v
Požárním sportu v měsících květen a červen. Dále organizační zajištění Okresního
kola v Požárním sportu, příprava a zajištění pohárových soutěží a Okresní ligy
Svitavska.
Čeká nás ještě jedno jednání odborné rady represe, kde se zaměříme na
přípravu plánu na rok 2019 jak pomoci jednotkám v oblasti represe s návazností se
spoluprací HZS, které hodnotí ing. Čermák Jaroslav HZS Svitavy a ing. Kubík
Miroslav ze stanice HZS Polička.
Vedoucí odborné rady represe Kozlovský František

Plán práce Okresní odborné rady represe na rok 2019
Leden
Schůze OORR
stanovení termínu a místa konání zkoušek odbornosti Strojník a Hasič II a III
st. a stanovení místa a termínu konání školení rozhodčích v PS (odvislé od vydání
nových směrnic jaro/podzim) potvrzení místa a termínu konání Okresního kola v PS.
Březen
Schůze OORR
zajištění školení a zkoušek rozhodčích v PS, případně zkoušek
odbornosti Strojník a Hasič II a III st.
příprava OZ okresního kola v PS
Duben
Školení a zkoušky rozhodčích v PS, případně zkoušek odbornosti Strojník a
Hasič II a III st.
Květen
Schůze OORR
příprava okresního kola v PS
zajištění nominace rozhodčích na KK
Červen
Okresní kolo v PS
Krajské kolo v PS – zajištění účasti rozhodčích
Září
Schůze OORR
zhodnocení postupových soutěží v PS
organizace zkoušek odbornosti, případně školení a zkoušek rozhodčích
v PS
Říjen
Zkoušky odbornosti Strojník a Hasič II a II, případně školení a zkoušek
rozhodčích v PS
Schůze OORR
příprava plánu práce na rok 2020
Listopad
Příprava podkladů pro Shromáždění představitelů
Pavel Vtípil vedoucí OORR

Zpráva krajské odborné rady historie a muzejnictví
Vážená hasičská rodino
Dovolte mi, abych Vás jménem celé KORHM co nejsrdečněji pozdravil a popřál
Vám příjemné zprávičky z naší činnosti.
Rada historie a muzejnictví se schází pravidelně 2x ročně. Pomáhá zajišťovat
akce spojené s významnými historickými událostmi, jako jsou výročí založení sborů.
Hasičské slavnosti Litoměřice, Pyrocar, propagační jízdy historických vozidel a další
akce hasičského hnutí. Velmi důležitá je spolupráce s Aktivem Zasloužilých hasičů.
Dále apeluji na spolupráci OSH s Okresními archivy.

První jednání Okresní odborné rady pro historii a muzejnictví při OSH
Svitavy se konalo dne 22. ledna 2018 v kanceláři OSH Svitavy s tímto
programem.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Informace ze Shromáždění delegátů SDH okresu Svitavy 11. 11. 2017
v Hartmanicích
Informace ze Shromáždění starostů OSH 27. 10. 2017 v Přibyslavi
Informace o mezinárodních rozhovorech 7. - 10. října 2017 v Přibyslavi
Pokračování almanachu o praporech a charakteristikách SDH, je stále pro
některé sbory velmi složitý problém. Přes veškeré úsilí, se zmapování staré
hasičské techniky v okrese Svitavy se zatím také moc nedaří.
Informace o výročích v SDH v okrese Svitavy
Bylo provedeno rozdělení okrsku jednotlivým členům odborné rady a členům
výkonného výboru aby byli nápomocni s dokončením almanachu a
charakteristik sborů.
Stručná informace IX. Propagační jízdy SH ČMS
Na závěr byl promítnut film – Setkání praporů 23. 9. 2017 ve Svitavách
Za velmi zdařilé považuji
Setkání historiků, sběratelů a filatelistů KSH Pardubického kraje, konané
dne 18. dubna 2018 ve Vysokém Mýtě

Program byl
1.

Prohlídka Muzea českého karosářství

2.

Návštěva Regionálního muzea se stálou expozicí firmy Stratílek, s
úžasným výkladem a vyprávěním pana Stratílka.

3.

Prohlídka HZS Vysoké Mýto. Ve velkém sále hasičské stanice následovala
rozsáhlá beseda k hasičské historii, muzejnictví, sběratelství a filatelii doplněná
promítáním a velice odborným výkladem pana Motla, velitele SDH Vysoké
Mýto. Celý tento průběh byl velmi pracovní a byl doplňován průběžnou diskuzí.
Do diskuze přispěli svým vystoupením pánové Petr Motl, Josef Labuť, František
Pecka, Alois Tacl i vedoucí celostátního aktivu ZH SH ČMS pan Josef Netík.
Pan Oldřich Kladivo přivezl k nahlédnutí sbírku historických „hasičských
plakátů“, Láďa Dvořák předložil na ukázku dva zpravodaje „Hasičské filatelie,
Zpravodaj sběratelů a zprávu o činnosti CHH Přibyslav“.

Následovala již X. propagační jízda historických vozidel z Velehradu na
Hostýn a hasičská pouť na Svatém Hostýně.

Další propagační jízda tak zvaná hvězdicová, která vyjela z pěti míst
České republiky po stopách T. G. Masaryka.
V našem okrese vyjela jízda z Jevíčka směr Brno, kde na výstavišti
probíhalo mezinárodní setkání hasičských praporů.

Ústřední odborná rada historie a muzejnictví zasedala
24 - 25. dubna ve Stachách na Šumavě.
Zajímavostí je, že před několika léty se pod tíhou sněhu propadla celá střecha
na exponáty. Nyní je vše jako před havárii.
Historie také byla vidět na největší hasičské slavnosti v České republice PYROCAR - v Přibyslavi, kde se presentovala výstava historických automobilů a
stříkaček.
Bohužel zde nás v uniformě, bez slůvka rozloučení, opustil náš pan
starosta Karel Richter. Čest jeho památce.
Jak jsem nabádal a uvedl v úvodu, že se má spolupracovat s Okresními
archivy. Tak se podařilo 12. 9. odbornou radu uskutečnit přímo na půdě
Litomyšlského okresního archivu. S tímto programem:

Prohlídka výstavy – 100 let Československa s odborným výkladem našeho
člena Pepy Kopeckého. Ten k vystaveným exponátům podal podrobný a odborný
výklad: - k vzácným listinným archiváliím, k vystaveným medailím a odznakům,
pečetím, almanachům i dalším materiálům, které tvořily výstavu, k 100 letům vzniku
naší republiky v roce 1918.
Pokračování almanachu o praporech a charakteristikách SDH – palčivý
problém již osm roků přednesl neúnavný pracovník v tomto oboru pan Oldřich
Kladivo. Zejména jeho zásluhou se Almanach o praporech a charakteristikách mnoha
sborů pomocí Internetu podařilo doplnit. Přesto je mnoho nedostatků a z 16
hasičských okrsků OSH Svitavy je úkol splněn jen u osmi okrsků.
Členové odborné rady se seznámili se třemi samostatnými fotografickými
sbírkami pana Oldřicha Kladivo: - prvním bylo pracovní setkání naší odborné rady 18.
4. 2018 v muzeu firmy „V. I. Stratílka“ ve Vysokém Mýtě. Následovala sada
fotografií z okresní ligy v požárním útoku 18. 8. 2018 v Desné.
Prezentaci zakončily snímky z „Hasičské pouti“ v kostele sv. Jana Křtitele
a svěcení nově přestavěné zbrojnice 4. 11. 2017 v Bystrém.
Starosta OSH pan Jan Soural předal členům rady pozvánky na setkání
Zasloužilých hasičů 9. 10. 2018 v Kladrubech nad Labem.
Setkání bylo spojené s prohlídkou „Státního hřebčína“ přijetím a přípitkem
milou paní starostkou v budově obecního úřadu Kladrub nad Labem.
Následovala prohlídka KHZS Pardubice kde zaujal svým výkladem
zasloužilé hasiče čerstvý generál Miroslav Kvasnička.
Stále není ustanoven kronikář OSH Svitavy. Při jednání v radě byl dán
návrh spolupracovat s Odbornou radou mládeže, kde by se mohl najít vhodný
kronikář – student jazyků či historie, který by měl o tuto záslužnou práci zájem.

Samozřejmě nejvhodnějším kandidátem na kronikáře je pracovník Okresního
archivu v Litomyšli Mgr. Josef Kopecký. Je třeba s ním jednat.
Dále již stálé body
Zmapování staré techniky v okrese Svitavy
Stav návratnosti katalogových listů s historickou technikou
Vedení kronik v okrese, okrscích a v SDH – kronikář OSH
Informace z výročí SDH v našem okrese
Stručná informace z jubilejní X. propagační jízdy SH ČMS, která
vedla z Velehradu na Svatý Hostýn

Letošní poslední zasedání Ústřední odborné rady se konalo 24.- 25.10.2018 ve
Vizovicích, které se proslavili nejen Rudolfem Jelínkem, ale také nádherným
hasičským muzeem.
S tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyhodnocení XXVI. mezinárodního setkání historiků
Zhodnocení aktivit CHH Přibyslav včetně návštěvnosti
Zaměření činnosti ÚOR historie a muzejnictví na rok 2019
Informace o práci sekce filatelie a sběratelství
Vyhodnocení úkolů
Vyhlášení soutěže kronikářů téma: Hasiči nad vodou i pod vodou

Příští mezinárodní setkání historiků bude V Cele v Německu.

OORHM OSH Pardubice
Odborná rada pracuje, a má 12 stálých členů, v roce 2018 se zabývala
jedním konkrétním cílem, už minulí rok jsme začaly vytvářet projekt, almanach sboru
dobrovolných hasičů Pardubického okresu.

V letošním roce jsme vytvořily a schválily pevný řád, co v dokumentech má být,
od minulosti do současnosti a oslovily požadované sbory. Máme už první dokumenty,
víme, že to bude na delší trať, ale od toho jsme tady.
Dole jsme se zúčastnily desátého ročníku soutěže, ručních historických
stříkaček v Mělicích u pana Kouby.
Vedoucí OORHM Vladimír

0
Urlich

Činnost rady historie OSH Chrudim v roce 2018
V roce 2018 se rada historie ve složení František Pecka (SDH Sobětuchy),
Bohuslav Kosina (SDH Topol), Alena Kosinová (SDH Topol) a Pavel Sochor (SDH
Jenišovice) pravidelně schází a pomáhá s organizací akcí a předvádí výstavy
historické výzbroje, výstroje a ocenění v celém okrese i mimo něj. Zpracováváme
podklady pro almanach Hasičských praporů
Akce, kterých se účastnila OORHM:
Dne 18. 4. 2018 proběhlo setkání krajských a okresních kronikářů a historiků ve
Vysokém Mýtě spojené s návštěvou Stratílkovy expozice za přítomnosti pana Stratílka
a dále proběhla prohlídka Požární stanice.
Na konci měsíce se František Pecka zúčastnil XXV. hasičské pouti na Svatém
Hostýně.
Dne 26. května jsme se zúčastnili Setkání historických hasičských praporů
v Brně. V červnu jsme se zúčastnili oslav 135 let SDH Morašice, kde jsme vystavovali
stejnokroje a hasičskou techniku. Dne 24.6 jsme se zúčastnili pietního aktu
v Ležákách. V červenci jsme se zúčastnili slavnostního průvodu na oslavách
v Přestavlkách a vystavovali jsme zde medaile a hasičské stejnokroje. Na konci
července jsme pomáhali v Jičíně při rekonstrukci stříkačky Stratílek.
V srpnu se rada historie zúčastnila X. ročníku soutěže ručních historických
stříkaček v Mělicích.
Dále v tomto měsíci pobesedovala ORH s paní Doležalovou – Šťulíkovou
v Ležákách.
Poslední akce, které se ORH v měsíci srpnu zúčastnila, byl sraz hasičských
vozidel v Přibyslavi Pyrocar.

Ve dnech 12.-14. října se František Pecka zúčastnil mezinárodního setkání
historiků a kronikářů na Slovensku v Tvarožné u Kežmaroku a návštěvy hasičského
muzea v Prešově.

Další činnost ORH:
Odborná rada Historie OSH Chrudim bude pravidelně doplňovat Knihu Cti
Zasloužilých hasičů po listopadovém udílení titulů, dále ORH pokračuje se
zpracováním almanachu hasičských praporů okresu Chrudim. V roce 2019 budeme
spolupracovat při oslavách firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě a na dalších akcích, dle
došlých pozvánek.

Stručný přehled akcí OORHM ÚSTÍ nad ORLICÍ v roce 2018
V rámci kulturně společenské činnosti proběhlo 14. dubna setkání Zasloužilých
hasičů a nositelů Řádu sv. Floriána okresu Ústí nad Orlicí v restauraci u Coufalů
v obci Přívrat.
Sál byl vyzdoben prapory celého okrsku, přítomní hasiči si mohli prohlédnout
výstavku nejen historickou ale i současnou. Fotografie z různých setkání, které
připravují manželé Láskovi ze Skořenic nebo fotografie z činnosti SDH Přívrat. Všem
účastníkům se dostalo osobního přivítání králem Miloslavem, jelikož jsme se
nacházeli právě na jeho území, každý byl odměněn malým dárkem. Významným
hostem tohoto setkání byl Josef Netík – vedoucí ZH našeho sdružení, který patří
mezi pravidelné hosty těchto setkání. Zpestřením bylo vystoupení mladých hasičů
Přívrat a známého imitátora Václava Faltuse.
O zachování hasičské tradice se zasloužili hasiči SDH Králíky, kdy se
uskutečnila 5. května Hasičská pouť na Hoře Matky Boží na Hedeči v Králíkách.
V pondělí 21. května se zástupci SDH z celého okresu se svými historickými
prapory přišli naposledy rozloučit s dlouholetým funkcionářem Okresního sdružení,
bývalým starostou OSH, jedním se zakladatelů soutěže Plamen, vedoucím aktivu ZH
okresu a Pardubického kraje bratrem Emilem Duškem.
Celostátního setkání slavnostních praporů dobrovolných hasičů 26. května na
brněnském výstavišti se účastnilo 371 praporů, což je historický rekord. Bohužel
nemáme přehled o účasti sborů z našeho okresu, jelikož se každý přihlásil
samostatně.
Sbory našeho okresu, oslavily svá významná výročí založení různou formou
v rámci sboru případně okrsku podle zvyklostí a na základě jejich rozhodnutí:
90 let – SDH Dvořisko, Němčí, Oucmanice a Pustina
110 let – SDH Zálší
120 let - SDH Nepomuky
125 let – SDH Lhůta a Sopotnice
130 let – SDH Doubravice a Heřmanice
135 let – SDH Dolní Libchavy, Horní Libchavy, Nové Hrady, Sudislav n/O,
Výprachtice
140 let – SDH Čenkovice
145 let – SDH Česká Třebová a SDH Žamberk
V letošním roce se naše Okresní sdružení rozhodlo nechat zhotovit slavnostní
vyšívaný prapor. Návrh a realizaci provedla firma Velebný, ze třech návrhů byla po
diskusi v okrscích vybrána varianta D.

Jedna strana praporu zobrazuje znak Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska a znaky všech měst našeho okresu. Na druhé straně je sv. Florián – patron
hasičů – se siluetou. Kralického Sněžníku, nejvyšší hory našeho okresu. Po obvodu
je 145 hvězdiček, které symbolizují 145 Sborů dobrovolných hasičů sdružených v
našem Okresním sdružení. Slavnostní žehnání a představení praporu proběhne v
dubnu 2019 současně se setkáním praporů a Sborů našeho OSH. Pozvánky a
program bude včas upřesněn.
Tolik ve stručnosti z okresu Ústí n/O. Kubík Fr.
Z vlastní zkušenosti vím, že mnoha starostům a velitelům není historie jejich
parketa a proto vyhledávejme zájemce o historii a apelujme na další členy výkonného
výboru i řadoví členové, aby nás následovali. Jsem přesvědčen, že historie a
vykonaná práce našich předků si to opravdu zaslouží.
Ušlechtilý odkaz zakladatelů, ve spojení s poctivou prací každodenní
současnosti, je naše budoucnost!
Hasiči patřili a patří svým specifickým postavením ve společenském životě k
pevné součásti národního společenství České republiky a na to můžeme být všichni
právem hrdi.
Nechť se nám společné hasičské dílo daří.
K historii je třeba se stále vracet a poučovat se zní.
Bez historie není současnost, přítomnost ani budoucnost.
zpracoval Láďa Dvořák

Zpráva o činnosti krajské odborné rady hasičských soutěží za rok 2018.
Zpráva krajské odborné rady hasičských soutěží. Bude méně obsáhlá oproti
loňsku, ale budou v ní nové věci, které se objevili v poslední době. Rada v roce 2018
měla hlavně na starosti zabezpečit krajské kolo v požárním sportu, které bylo na
stadionu Černá hora v Litomyšli. Do krajského kola postupovala družstva podle
postupového klíče, který určil výkonný výbor KSH. Stejný postupový klíč by měl platit i
v roce 2019.
Bohužel se nepodařilo pohlídat, aby na mistrovství republiky postupovalo
družstvo, které také vyhrálo okresní kolo v požárním sportu. Ve Směrnicích hasičských
soutěží je jasně napsáno, že do krajského kola postupuje vítěz okresního kola. Při
pravidlech postupu do krajského kola v našem kraji se může stát, že vítězem krajského
kola bude družstvo, které skončí v okresním kole třeba na třetím místě. Pro ročník
2019 si musíme pohlídat, aby družstvo, které bude postupovat na mistrovství
republiky, bylo také vítězem okresního kola v požárním sportu. To proto, abychom
nebyli kritizování od ústředí hasičů jako v roce letošním v kategorii žen. Další novou
věcí je, že na mistrovství republiky ve štafetě 4x100 metrů v kategorii žen bude na
prvním úseku domeček místo překážky s oknem. Závodnice neponese žebřík, ale ten
bude opřený o domeček tak, jak si ho závodnice nebo trenér postaví. Proto navrhuji,
abychom i my na našem krajském kole v požárním sportu měli na prvním úseku
domeček. Družstvo, které bude postupovat na mistrovství republiky bude mít náskok
ve zkušenostech s domečkem. Chystá se také malá úprava v přestupovém řádu pro
postupové soutěže. Závodník, který bude 3 roky po sobě závodit za stejný sbor po této
době nebude muset do tohoto sboru dávat přestup. Jedná se hlavně o děti anebo
závodníky, kteří jsou členy daného sboru, ale trvalé bydliště mají v jiném okrese.
Ostatní hasičské soutěže v našem kraji jsou pod patronací odborné rady
mládeže, odborných rad okresních lig nebo jednotlivých sborů dobrovolných hasičů při
jejich pohárových soutěžích.
Protože je konec roku 2018 sluší se poděkovat za spolupráci všem OSH v kraji
a všem hasičům a jejich rodinám popřát hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody v roce
2019 žádné zásahy a zranění.
Vedoucí rady hasičských soutěží Josef Jiruše

Zasloužilí hasiči Pardubického kraje
Píši toto povídání s ohlédnutím a se zamyšlením za uplynulým rokem 2018 nad
tím, co se nám za uplynulých dvanáct měsíců podařilo a co bychom příště udělali lépe.
Z pohledu ZH jsem nesmírně vděčna okresům, že nezapomínají na své starší
členy, mající titul Zasloužilý hasič a pokud jim to možnosti dovolují, pořádají okresní či
jiná setkání. V loňském roce všechny naše okresy pořádaly různá setkání nebo výlety.
OSH Chrudim – pravidelná setkání v Morašicích, okres Ústí nad Orlicí setkání
v Přívratu, okres Svitavy – výlet do Kladrub a okres Pardubice setkání na zámku
Kunětická hora. Nutno říci, že všem okresům se setkání povedla a ohlasy na akce
byly velmi kladné.
Určitě stojí připomenout i to, že se posílají gratulace všem členům mající titul ZH.
Zde však prosím o doplnění úplných adres, je mi pak líto, že se obálka vrací – adresát
neznámý. Samozřejmě těch s neúplnou adresou je pouze nepatrné množství, ale co
když právě ten hasič s titulem ZH čeká, že si na něho někdo vzpomene. Není to škoda?
Prioritou by však měla být především návštěva těch hasičů, kteří se nemohou ze
zdravotních důvodů obdobných setkání zúčastnit. a zde vidím sama někdy problém,
problém v čase, někdy i výmluva - někdy příště a pak se stane, že nám odejde člověk,
který čekal na naši návštěvu a my jsme to bohužel nestihli. Omluva zde bohužel
neplatí. Proto se na vás obracím – prosím nezapomínejte i chvilka času stráveným
s nemocným někdy pomůže více než okresní či krajské setkání.
Važte si každé chvíle, kterou můžete strávit po boku milovaných a nejbližších
osob ve vašem životě. Ať už je to partnerka, rodina nebo blízcí přátelé. Strašně ten
čas letí!
V listopadu 2018 se uskutečnilo krajské setkání ZH se poprvé společně s nositeli
Řádu Sv. Floriána v Ostřetíně na Pardubickém kraji za účasti čelních představitelů
veřejného života, kteří poděkovali za práci, kterou odvedli na úseku požární ochrany.
Především však toto setkání bylo o tom, aby si všichni mohli popovídat, zavzpomínat
či zazpívat.
Vraťme se však k jednotlivým okresům
Na PaK je 132 žijících hasičů mající titulů ZH, zda to je málo či hodně je jen na
vás, nezapomínejte se podívat do svého sboru, zda tam není někdo, kdo si toto
nejvyšší vyznamenání zaslouží.
Letos jsme naše řady rozšířili o 9 nových ZH .

Okres Chrudim má 39 ZH z toho je 1 žena
v čele stojí Antonín Solar
Titul obdrželi br. Bohuslav Bulva, Ladislav Venzara a Pavel Bláha

Okres Pardubice má 13 ZH z toho 2 ženy
vede je Marie Stará
V roce 2018 obdržel titul ZH Josef Šejnoha

Okres Svitavy má 35 ZH z toho jsou 2 ženy
a vede je Michal Počka
novými jsou br. Stanislav Pavliš, a paní Růžena Potůčková

Okres Ústí nad Orlicí má 45 ZH z toho jsou 4 ženy,
vede je Eva Faltusová
novými jsou br. Jiří Zatloukal, Lubomír Zemek a Josef Matějka

Naše řady však opustili mnozí hasiči mající titul ZH, kteří odešli do pomyslného
„hasičského nebe“ a po nich zůstávají již jen vzpomínky. Nemohu vyjmenovat
všechny, připomenu alespoň pana Emila Duška, Jaroslava Skalického okres ÚO, pan
Fr. Víšek, Jiří Kosař okres CR, dále pan Jiří Drábek, Václav Schejbal, Václav Šimák,
Jiří Klofát z okresu PA. Poděkujme jim v tichosti za jejich práci, kterou vykonali na
poli požární ochrany.
V roce 2019 přejeme všem hasičům hodně zdraví, pohody a co nejvíce setkání
s těmi, kteří budou rádi, že se na ně nezapomíná.
Leden 2019

Za ZH KSH Pak: Eva Faltusová

PŘÍJETÍ POLSKÝM KARDINÁLEM MOSIGNOREM DIVIŠEM V KRAKOVĚ

MEZINÁRODNÍ ZÁVODY HISTORICKÝCH STŘÍKAČEK V OBCI REŠICA (SK)

Přehled činnosti jednotek SDH obcí v roce 2018

Přehled zásahů dle kategorií JSDHO 2018
Zásahy pouze JSDHO Pak na území Pak
kategori Požár
e JPO
y
JPO II
JPO III
JPO V
Celkem

352
577
186
1115

Doprav Úniky
Plané Počet Počet
Technick
Celke
ní
neb.
poplach zásah činnos
é zásahy
m
nehody látek
y
ů
tí
250
44
530
46
1222
172
1394
119
34
408
59
1197
295
1492
6
8
163
11
374
147
521
375
86
1101
116
2793
614
3407

Zásahy včetně JSDHO okolních krajů na území Pak
kategori Požár
e JPO
y
JPO II
JPO III
JPO V
Celkem

365
587
188
1140

Doprav Úniky
Plané Počet Počet
Technick
Celke
ní
neb.
poplach zásah činnos
é zásahy
m
nehody látek
y
ů
tí
264
44
534
46
1253
172
1425
121
34
409
61
1212
295
1507
6
8
163
11
376
147
523
391
86
1106
118
2841
614
3455
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