Souhrn nejdůležitějších informací z okresní konference OSH Ústí nad Orlicí
konané dne 11.4. 2015 v Českých Heřmanicích
Zúčastnilo se 156 z celkem 166 nominovaných delegátů s volebním mandátem (94%) a 21 z 23 pozvaných hostů s hlasem poradním (91,3%). Dále se jednání konference zúčastnili tito hosté:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
plk. Ing. Roman Studený, ředitel územního odboru Ústí nad Orlicí HZS PaK
Ing. Jan Aulický, ředitel kanceláře SH ČMS
Robert Válal, ředitel a majitel firmy Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava
Ing. Petr Šilar, senátor za volební obvod č. 46 (Ústí nad Orlicí), zvolen za KDU-ČSL
ředitel Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.
starosta KSH Pardubice Josef Bidmon
zástupci OSH Pardubice a OSH Chrudim
starostové obcí České Heřmanice a Letohrad

Po slavnostním zahájení – pochodu praporečníků, poslechu české státní hymny a uctění památky
zesnulých hasičů začalo jednání volbou pracovního předsednictva. Dále byl schválen volební řád
a zvolena mandátová, volební a návrhová komise. Jednání pokračovalo zprávami o činnosti jednotlivých
odborných rad a OSH za minulé období (ORV – Oliva, ORM – Rajnet, ORP – Bogapovová, OSH –
Faltusová). Po zprávě mandátové a volební komise započala volba nového starosty OSH a dalších členů
výkonného výboru OSH, potvrzení vedoucích odborných rad a schválení delegátů na krajskou konferenci
SH ČMS (4/7 v Pardubicích).
Výsledky voleb:
• Ze 3 kandidátů na starostu OSH (Mgr. Růžička Jan – SDH D. Čermná, Sazima Jiří – SDH UO1,
Skalický Václav – SDH Lanšperk) byl novým starostou OSH zvolen počtem 88 hlasů Mgr. Jan
Růžička. Ostatní kandidáti získali 66 hlasů (Skalický Václav 51 hlasů a Sazima Jiří 15 hlasů).
• Do funkce předsedy OKRR byl zvolen 152 hlasy Josef Matějka z SDH Bystřec.
• Do funkce 1. a 2. náměstka OSH byli zvoleni shodným počtem hlasů (137) Skalický Václav
(SDH Lanšperk) a Černohous Pavel (SDH Letohrad).
• Do VV OSH byli zvoleni (pořadí dle počtu hlasů) Skalický Václav (SDH Lanšperk), Černohous
Pavel (SDH Letohrad), Matějka Josef (SDH Bystřec), Sazima Jiří (SDH UO1), Bartoníček Jiří
(SDH Heřmanice), Dlabka Pavel (SDH Vamberk), Jirčík Miroslav (SDH Nekoř).
• Bylo odhlasováno, že odstupující starostka OSH Eva Faltusová se po Emilu Duškovi stane další
čestnou starostkou OSH.
• Dále byli veřejným hlasováním zvoleni delegáti na krajskou konferenci.
V diskuzi vystoupili všichni hosté. Nejzajímavější příspěvky měl hejtman Pardubického kraje p. Netolický (informace o krajských dotacích na pořízení nové techniky, dotace kraje na obměnu překážek pro PS
a v rámci programu obnovy venkova možnost obcí zažádat o prostředky na obnovu majetku obcí – např.
rekonstrukce nebo opravy zbrojnic, požárních nádrží. Žádosti na r. 2016 se podávají do 30/9 2015. Oproti
r. 2014 (50 mil.) navýšení na r. 2015 o cca 5 mil. Kč. Dále informace o muničním skladu v Květné a o
skladu ve Slatině u V. Mýta) a plk. Ing. Roman Studený, ředitel HZS územního odboru Ústí nad Orlicí
(informace o školení členů JSDHO a info o navázání na přerušenou akci rotace techniky; koncem
letošního roku budou převedeny na SDH v okrese 2 cisterny MB Atego).
Byly vyzdviženy úspěchy nejen v požárním sportu jak dospělých, tak mládeže, ale i úspěchy v dalších
oblastech, které zviditelnily náš okres v rámci celorepublikového hasičského hnutí.
•

1. místo v soutěži firmy Alerion Brno o nejkrásnější hasičský prapor – SDH Dolní Třešňovec
Bližší info zde. (http://www.alerion.cz/soutezni-foto)

•

3. místo v soutěži kronikářů pořádané CHH Přibyslav kategorii „Jak jsme pořizovali historický
prapor“ (Pavel Matějíček - SDH Dolní Dobrouč, „Jak se pořizoval historický prapor a jak i my
současníci pořizovali nový prapor (a vůbec vše o dolnodobroučských praporech)“. Bližší info:
http://okrsek11.hylvaty.com/files/vysledky_sout_kronikaru_12rocnik.pdf

Zajímavé informace, které během konference zazněly nebo zde byly prezentovány:
• na okrese je v současnosti celkem 142 SDH, z nichž 140 má JSDHO
• za uplynulé období došlo ke zrušení 1 SDH (Mokrá Lhota, okrsek č. 27)
• soutěže Požární ochrana očima dětí 2014 se zúčastnilo 524 dětí z 24 SDH
• stav členské základny na okrese k 31.12.2014 (celkem 7622, z toho 6491 dospělých, 1096 mládež
6-18 let, 35 přípravka 3-5 let). 79 kolektivů MH, 7 družstev dorostu a 30 dorostenců v kategorii
jednotlivci
• činnost JSDHO 2014 – počet členů celk. 1627, proběhlo 266 taktických a prověř. cvičení,
18x účast na povodních
• soutěže dospělých 2014: okrkové soutěže 243, okresní kola 15, krajská kola 2, pohárové soutěže
568, ostatní soutěže v zahraničí 5
Shrnutí – nejzajímavější změny:
Došlo ke změnám v orgánech OSH. Do funkce znovu nekandidovala minulá starostka OSH pí Eva Faltusová. Rovněž vedoucí okresního aktivu ZH a bývalý starosta OSH Emil Dušek ukončil aktivní činnost.
Nový starosta OSH Mgr. Jan Růžička ve svém vystoupení uvedl, že bude svoji funkci vykonávat jako
neuvolněný a předpokládá vytvoření místa pracovníka kanceláře OSH, což přispěje k lepší dostupnosti
termínů pro osobní jednání sborů na OSH v odpoledních hodinách. Zároveň profesionální pracovník
kanceláře zajistí kontinuitu při změnách ve volených funkcích OSH. Předpokládá rovněž zlepšení
informovanosti členské základny prostřednictvím webových stránek OSH včetně možnosti stažení všech
potřebných tiskopisů v elektronické podobě a všeobecně využití moderních technologií pro usnadnění
práce sborů v době narůstající administrativní zátěže.

