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Návrh usneseni
ze Shromráždění představitelů sDH okresu Chrudim

konaného dne 13.11.20l5 v Morašicích

1.) Bere na vědomí:

a.) zprálu o činnosti OSH za rok 2015

b.) zpnívu o hospodaření OSH do konce října 2015

2.)

3.)

'Fd*^/7ua*ka/1,1

Sborům dobrovolných hasičů:

a.) doptnit náuh na udělení čestného uznání KSH a SH ČMS, medaile a čestrrého praporu pro SDH
ryjádření a souhlas s udělením příslušný výbor oksku

b.) doplnit náwh na udělení titulu Zasloužilý hasič pro členy SDH o vyjádření a souhlas s udělením
příslušný ťbor okrsku

t1 /7ťaha, éu v4ra,a.\bc* /,aázl,ráz' /-" fu
Schvaluie:

a.) zpnívu OI(RR

b.) schvaluje rozpočet OSH za rok 2015

c.) termínový kalendář na rok 2016:

do 31.1.2016 - předání hlášení o ěinnosti SDH za rok 2015,
- provedení odvodu členských příspěvků na OSH 100,- Kč za člena i MH
- nahlášení plánovaných akcí konaných v roce 20ló

d.) lyplacení částky 5,-kč pro okrslcy za člena §DH, kteff provedou odvod členských
příspěvků a řádně vyplněné hlášení o činnosti za rok 2015 (všech SDII v okrsku) do 31.1.201ó

Ukládá:

členům w o§H a starostům okrsků:

a.) věnovat potřebnou pozornost přípravě a pruběhu WH SDH a oksků

b.) semámit členv s usnesením ze shromiáždění představitelů konaného l 3 . l 1 .201 5
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Čl"rit, W oSť' porad'cůn okrsků a členůú oR: l,' /Y,{ó'L4zH

a.) lyhodnotit připomínky, požadavky a náwhy z jednání WH a na nejbližším jednánú

VV OSH k nim zaujmout stanovisko



4.) Donoručuie:
sborum dobrovolnÝch hasičů:

a.) věnovat všeshannou pozomost přípravě a provedení WH

b.) doručit na olaesní silružení basičů řádně vyplněné rrávrhy na uděleni wznamenini nejpozději
l.měsíc před udělením čestného uzrrání a medailí udělovaných OSH a 4.měsíce u čestných uznání a
medailí udělovaných KSH a SH ČMS

c.) věnovat soustavnou pozornost práci s mliideží a dorostem

d.) zapojit soutěfuí družstva mužů a žen do posfupových soutčží v roce 2016.



Plán práce ORV na rok 2015

Leden

Schůze oRV (zajištění zkoušek odbornosti HasiČ a Strojník ll a lll st., stanovení místa a termínu konání

školení rozhodčích v ps

únor

5.2. 2016 od 17:00 Zkoušky odbornosti Hasič a Strojník ll a ll ..

l st. chrudim, Topolská (zasedací místnost sDH Chrudim)

Březen

Schůze oRV (zajištění školení a zkoušek rozhodčích v PS, stanovenítermínu a místa konáníokresního
kola v PS)

Duben

Školenía zkoušky rozhodčích V PS.

Květen

Schůze ORV (Příprava okresního kola v PS)

červen

okresníkolo

zarl

Schůze ORV Zhodnocení postupo\^ich soutěžív PS

organizace zkoušek odbornosti

Řílen

Zkoušky odbornosti Hasič a Stro,iník ll a ll

schůze oRV Příprava plánu práce na rok 20].7

Listopad

Příprava podkladů pro Shromáždění delegátů



Zpráva o činnosti Odborné rady velitelů za rok 2O15

4.2.20L5 Schůze ORV

Volba vedoucího ORV (vedoucím zvolen Pavel Vtípil)

stanovenítermínů a místa konání okresního kola a školení rozhodčích v ps

2o.3,2015 Školení rozhodčích V Ps HeřmanůV Mě.tec (úča't 25 osob z toho 9 nových)

30.3.2015 ]ednánís SDH Otradov o uspořádání okresního kola

8.4,2015 Schůze ORV

Příprava okresního kola v PS, tvorba OZ

Nominace rozhodčích na krajské kolo

30.5.2015 okresníkolo V Ps otradov

2.9.ZOr5 Schůze ORV

Příprava 5uperpoháru hejtmana PK, tvorba oZ

10.10.2015 SuperpohárhejtmanaPardubickéhokrajeŠtěpánov

20.10,2015 Schůze ORV

stanovenítermínu a místa konání zkoušek odbornosti Hasič a strojník ll a lll st.
Zkoušky odbornosti Hasič a strojník ll a lll st.
chrudim, Topolská (zasedací místnost sDH chrudim) 5.2. 2015 od 17:00

Tvorba zprávy o činnosti oRV za rok 2015

Tvorba plánu práce na rok 2016

odborná rada velitelŮ, ve sloŽení PaVel Vtípil, Šulc Bohuslav st., Trpkoš Milan, Kopecký Pavel, Pospíšil
Karel ml., Rulík František, Morávek Jakub, Venzara Pavel a Pilař Libo1 Vám přeje příjemné prožití

svátků Vánočních a mnoho zdraví, štěstía spokojenostiV roce 2016.



IsV 5.0 statist cké sledování Událostí

Obdobíod: 1.1.2015
tabulka

31.12.2015
Aktuální součto

události uchráněno (tis.
Požár (P)
požár
požár bez účasti Jpo

Dopravní nehoda (DN)
Dopravnínehoda silniční
Dopravní nehoda silniční hromadná
Dopravní nehoda železniční (vč. metra)
Dopravní nehoda letecká
Dopravní nehoda - ostatní

živelní pohroma (žl)
Převažující povodeň, záplava, déšť
Převažující sníh, námrazy
Převažující větrná smršť
sesuv půdy
Zivelní pohroma - ostatní (např. zemětřesení)

Únik nebezpečné chemické látky (UNL)
Unik plynu/aerosolu
Unik kapaliny (mimo ropných prodUktů)
Unik ropných produktů
Unik pevné látky
Unik nebezpečné chem. látky - ostatní (Včetně
jiné než chemické)

Technická havárie (TH)
Technická havárie
Technická pomoc
Technologická pomoc
ostatní pomoc

Radiační havárie a nehoda (RHN)
Radiační havárie a nehoda

ostatní mimořádné události (oMU)
ostatni mimořádné události (epidemie,
nákazy,a jiné)

Planý poplach (PP)
Planý poplach

Požáry celkem
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Požáry se škodou < než 10 000 Kč

Poáry se škodou 10 000 - 250 000 Kč

Požáry se škodou 250 100 - 1 000 000 Kč

Požáry se škodou 1000 100 - 10 000 000 KČ

Požáry se škodou nad t0 000 000 Kč

Usmrcených < 15 lď
Usmrcených 15 let - 60 let

Usmrcených > 60 let

Usmrcených - Věkově nezaťíděno

Usmrcených - hasió HZS ČR

Usmrcených - hasič HZs podniku

Usmrcených - hasiči SDH. ostatní
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Zraněnýó < 15 lď

Zraněných 15 lď-60 let

Zraněných > 60 lď

Znněných - Věkově nezaťíděno

Zraněných - hasió HZs ČR

Zraněných - hasiči Hzs podniku

Zraněných - hasló SDH, ostatní
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Plán práce ORM na rok 2016

LEDEN : - aktualizace seznamu a kontaktů vedoucích a rozhoděích
- příprava zkoušek odbornosti MH

ÚNOn: - příprava ligy 60m a ligy PU pro MH, ligy 100m pro dorost
- příprava školení vedoucích, školení a zkoušek rozhoděích MH
- předání informací k požámi ochraně očima dětr

BŘEZEN : - provedení školeních vedoucích,
- provedení školení a zkoušek rozhoděích MH
- provedení zkoušek odbomosti MH

DI]BEN: - příprava okesního kola Plamene
- dokončení a rozeslání OZ okresního kola Plamene, dorostu
- spolupráce při vyhodnoceni požámí ochrany očima dětí
- vyhodnocení školení roáodčích
- vyhodnocení splnění odznaků odbomostí

KVĚTEN - provedení okresního kola Plamene a dorostu

ČnnVnn: - účast na krajském kole Plamen
- účast na krajském kole dorostu
- hodnocení okresniho kola plamen a dorostu

ZÁňú : - hodnocení krajského a republikového kola Plamene a dorostu
- piíptava ZPY dětí a doíostu, rozesltni OZ
- příprava školení vedoucích mládeže
- návrh plánu práce ORM na rok 2017

ňÍnN : - provedení školení vedoucích mládeže a instruktorů
- provedení ZPV dětí a dorostu
- vyhodnocení roění čirrrrosti ORM

PROSINEC : - vyhodnocení ZPV dětí a dorostu
- vyhodnocení školení vedoucích mládeže a instruktoru
- spolupráce při kontrole evidenčních listů kolektivů

Jirka Čechlovský
vedoucí OORM



Leden:
-Beseda Ochrana senioru před požáry v senior centru Soukenická ulice.
-Publicita soutěže POOD do škol,školek

únor:
-Provedení nabídky besed pro jednot]ivé obce (školky,veřejnost,senior centra)
-Publicita soutěže POOD do škol.škotek

Březen:
-Beseda v MŠ Úhřetice , Topol
-Vyhodnocení okresního kola POOD 2016
-Předání cen POOD ve spolupráci s rIZS ČR

Duben:
-zasléni vyhodnocených prácí pooD a zároveň i počet účastníků soutěže za okres na
krajské pracoviště ke krajskému -vyhodnocení.

Květen:
-Beseda v ZŠ Vejvanovice
-Beseda MŠ Stolanv
- Beseda zš pn. péska

Červeo - ryilen
-Beseda MS Chrudim Roáledna, příprava besed a školení

Listopad - Prosinec
-Roční seminář na prohloubení odbomosti preventistů SH ČMS PIII, PII .

-Výroční schůze členů OORP Chrudim

Za ORP
Vedoucí odbomé rady Jan Kovář



sdružení hasičů čechMoraw a slezska

Zajištění výročních valných hromad okrsků SH ČMS.

Jednáni výročních valných hromad okrsků vychtízí z ustanovení Stanov §H ČMS a jsou

významnou událostí v činnosti těchto organizačních jednotek sdružení.

vÝroční valné hromadv okrsků

- výrcční valné hromady se uskuteění v termínu do 28 .února 20 1 6
- výkonný výbor OSH přijme taková opatření, aby jednrtd všech vlrročních valných hromad

okrsků byl přítomen alespoňjeden zástupce tohoto qíkormého výboru OSH

DoporučenÝ program iednání VVH okr§ků:

L) Zahájeni
2.) Přivítíní ělenů a hostu
3.) Volba návrhové
4.) Zpráva o činnosti okrsku za rok 2015
5.) Zptáva o hospodaření
6.) Nálrh činnosti na další rok
7.) Diskuse
8.) Usnesení
9.) Zfuér



prohlášení shromáždění starostů sdružení hasičů čech, Moravy a slezska

5hromáŽdění starostŮ okresních sdružení hasičů za přítomnosti starostů Krajských sdružení hasičů se
na svém jednání 24,10.2015 mimo jiné seznámilo s dostupnými informacemi o vzniku takzvané
,,Komory velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů''.

Dle materiálů, které tato ,,komora" tento týden rozeslala na obecní a městské úřady celé České
republiky, si osvojuje právo zastupovat velitele jednotek sboru dobrovolných..hasičů obcí.

DŮrazně ProhlaŠujeme, Že,,Komora" není členem SH ČMs a jedná se o aktivitu zcela samostatného,
nově založeného spolku. Dle dostupných informací měl tento spolek ke dni 1.8.2015 3 členy. Není
zcela zřejmé, zdali aktivitY uvedeného uskupení mají být další prapodivnou podnikatelskou činnostíjeho Č|enŮ, ale je jísté, Že jde o další pokus zneužití dobrého |ména a vysoké společenské prestiže
dobrovolných hasičů, v tomto případě velitelů dobrovolných jednotek.

Za vyuŽití zjevných lŽÍ uvádějí v omyl nejenom samotné dobrovolné hasiče, ale dokonce zástupce
obecních a městských samospráv, když vytvářejí zcela mylný dojem, že někoho zastupují, že za
někoho jednají, že mají mandát mluvit za velitele dobrovolných hasičských jednotek.

Tito tři pánové za nikoho nehovoří, pouze sami za sebe a zjevně postupujív rozporu s dobrými mravy,
když si přisvojují témata, která 5družení hasičů ČMs ve spolupráci s ministry senátory, poslanci,
hejtmany a představiteli místních samospráv dlouhodobě řeší. Důkazem je materiál s názvem
,,lnformace o některých oblastech k řešení ve věcijednotek sborů dobrovolňých hasičů obcí a spolků
působících na úseku požární ochrany", který byl v srpnu projednáván ve vládě. Jeho jednotlivé body,
za výrazné podpory premiéra. vicepremiérŮ a ministra Vnitra, jsou předmětem aktuálního
projednávání sjednotlivými ministry. ve spolupráci s GŘ Hasičského záchranného sboru ČR. Těchto
jednáníse osobně účastnístarosta sH čMs se svým náměstkem a generální ředitel Hzs čR,

VYzýváme nejen Velitele dobrovolných hasičských jednotek obcí, ale i ostatní dobrovolné hasiče -
Členy naŠeho sdruŽenÍ, aby se distancovali od aktíVit takzvané ,,Komory,velitelů jednotek sboru
dobrovolných hasičů".

Při této příležitosti vyjadřujeme poděkování Vládě čR, MV - GŘ HZs, senátorům i poslancům,
hejtmanům i představitelům obecních samospráv za jejich výraznou materiální a morální pomoc přl
budování a vybavování jednotek sborů dobrovolňých hasičů obcí. současné je žádáme, aby činnost
,,komory velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů'' nepodporovali. věříme, že naše dosavadní
korektnía účinná spolupráce bude nadále pokračovat.

V Přibyslavi 24.10.2015

l,]b
předsedajícl

Richard Dudek, Dis
starosta sH čMs
InB. Kareí Richter



Pojištění členů jednotek_SDH,,FLORIÁN(

Souběžně s infornrací o vzniku ,,KoMoRY velitelů jednotek SDH ..obdržely všechny obce a města
{zřizovatelé JPo obcí) v celé ČR nabídku pojištění riorueN od Slávia pojiši,ovny. Párovnánílrl této
nabídky s produktem }IVP, a:s., kte4ýje na pojistném trhu jIžvíce jak t5 roků, sejedná o ry,to rozdíly :

Hg s ičs k á vzáiemn á oo i išt'ov n a, L s,
- pojistné smlouvy uzavírá 'individuálriě, (u rámcové smlouvy slavie je riziko, že pokud

pojistitel nebo pojistník srrrlouvu vypoví, skončí pojištění všem přihlášeným)- územní platnost smluv není ornezena (hra dime írazy i v rámci přesbraniční ópotupráce)- nenavyšuje pojistné v průběhu pojistné doby (slavia upravuje pojistné každý roi< v závislosti .

na škodním poměru); současná cena pojistného je u Slavia pójiSi'ovny dumpingová- trvalé následky úrazu hradíme od 0,5% tělesného poškozoní-(Slaviá trraoi trv:ate následky od ,

l0 %o tělesného poškození) - v rozmezí 0,5% -10% tělesného poškozeníje cca 75 % případů
výplat pojistného plnění z pojistnélio nebezpečí trvalé následky v řIVP- pojiŠtění JSDHO se vztahuje také na plánované školení, výcvii a údržbu techniky (+jakákoliv
organizovaná činnost SDH z pojistného hrazené členským příspěvkem)- Při likvidaci pojistných událostí z irazového pojištění přihiíží k důležitosti služby pojištěných
veřej nosti

z naši produktové nabídky nabízime :
ťrrazové poiištěni členri zásahových iednotek po obci
- pojištění sjednává příslušný zřizovatel JPo obce
- pojistná smlouva nemá jrnerrný semam pojištěných členů (postačí doložit v případě pojistné události
jmenovací dekret člena JPO obce)
- pojištěnými riziky jsou : . Smrt úrazem (Výplata 100 % pojistné částky)

o hvalé následky (plnění % z pojistné částky dle rpzsahu poškození)
o doba nezbytného léčení (plnění v % z poj.črástky dle roziahu urazu)

- základní limity o smrt úrazem 30.000 Kč nebo násobky 60.000 Řr, so.oob rr)
r trvalé následky 60.000 Kč nebo násobky 120.000 Kč, 180.000 Kč)
. doba nezb}tného léčení l0.000 Kč nebo násobky 20.000 Kč,30.000 Kč)

- roční pojistné (kalkulováno při počtu 20 členů JPO)
JPo v JPo I JPo tI

člen/rok v Kč (základ, 2, 3 násobek) 88 l 176 l264 l14 l228 l342 |l4 l22.8 l342
20 členů JPo/rok (základ'2,3 násobek) 1.7 5013.50015.200 2.45014.90017.350 2.450/4.900/7.350

- za roění platbu poskytujeme slevu 4 % z ročního pojistného, v případě souběhu pojištění s majetkem
obce obchodní sleyl až l0 o/o z roéního pojistného
úrazové poiištění člen:r SH ČMS
- z hrazeného roČního členského příspěvku SH ČMS ( l00 Kč/člen/rok) je dobrovolný hasič pojištěn na
úraz při jakékoliv organizované činnosti SDH
- z tohoto pojištěníjsou připojištěni členové sH ČMs zařazeni v Jpo obcí na rizika a limity plnění :

o smrt úrazem 250.000 Kč r trvalé následky 250.000 Kč s progresivním plněním o doba ne)byného
léčení 40.000 Kč
hava riiní noiištěni r ozirlel
- sjednáváme toto poj ištění za zvýhodněnou sazbou pro vozidla Jpo obc i zaíazená do poplacho.\.ých
plánů
- pojištění zalirnuje riziko střetu nebo nárazu ! živelná rizika (požár, výbuch, blesk, vichřice,
krupobití, pád předmětů na pojištěné vozidlo, povodeň-záplava); jakó bonus je poskytovano po.;istcni
pneumatik (poškození nebo zničení při zásahu)
- pojistnou částku vozidla sjeilnáváme po dohodě se zřizovatelem Jpo obce (včetně kompletní
výbavy)
- připojistit si lze i úrazové pojištění sedadel . smrt úrazem 100.000 Kč o trvalé následky 200.000 Kč
s progresivním plněrrím e doba nezbyného léčení 20.000 Kč

Kontakíujte naši obcltotlní sít' - podrobnosti na www.IrvD.cz info linka 844 114 411 ,email:
iníbcóhvp.cz Hasičská vzdiemnd poišt'ovna - poiišt'ouna neien riro hasiče



Výročí SDH v roce 2016

rok termín konání

sDH založení Vyrocl oslav
Bořice 1891 125let
óachnov 1921 95let
Hamry 1876 140let
Holetín 1891 125let
Hošťalovice 1951 65let
chroustovice 1881 135let
Konopáč 1946 70let
křižanovice 1901 115 let

Kunčí 1911 105 let

Lány 1881 135let
Lažany 1926 90let
Licomělice 1906 1,10 let

Markovice 1981 35let
Miřetice 1901 115 let

Možděnice 1906 110 let

Nabočany 1926 90let
Načešlbe 1906 110 let

Pohled 1936 80let
Polánka 1931 85let
Proseč 1881 í35let
Řepníky í 886 130let
sťřemošice 1901 115 let

Studnice 1901 115 let

svratouch 1896 120let
Škrovád 1996 120let
Tisovec 1906 í 10 let

Topol 1886 130let
Trhová kamenice 1876 140let
úhřetice 1886 130let
Vortová 1901 115 let

Zbyhněvice 1936 80let
Žumberk 1881 135let



VNašémokrese-,-"T;1]::::,":,::;::T:;,,,*,,
,,Zaslouži|ý Hasič,, z toho 1 ženu.

V Lednu jsme se rozloučili s br. Vlastimilem Urválkem ze Sobětuch
kte4ý zemřel ve věku 80.1et

7.5.2015 vPřibyslavy byl br. Bohumilu Myškovi z Jenišovic udělen titňZ.H-
in memoriam, kter,ý si převza|a manželka.
5. 1 1 .titul Z.H. si převzali: František Novotný z Heř. Městce, Ing. Jiří Yacek z
Pokřikova, Jaroslav Ze|ený z Bojanova a Oldřichu Staňkovi z Chrudimi byl udělen
ftluíZ.H. inmemoriam, kteqý si'frevzalamarželka. V letošní rocejsme navštivili
u příležitosti kulatých a půlkulat,ých narozenin: Františka Víška7,let,
Ladíslava Horáka 75.1et, Jaroslava Cacha 80 Let, Milana Polínka 85.1et,

Pavla Blažka 70.1et, Jiřího Hodice 701et, Josefa Boháče 75let,
Janu Štusákovou 751et, Potra Mládka 701et, F,rantiška Dubskěho 75 let
a v prosinci ještě navštívíme Bohuslava Sulce 65 let.Všem oslavencům
předáváme dáikové baličky.
Setkání Z.H. okresu Chrudim se konalo 4.4.2015. tradičně v Morašicích které
nám zajistilo vedOT É GS}T.
Setkaní ,,Z.H.'o okresu Chrudim se konalo 7 .11.2015 v Multifunkčním centru
v Hlinsku. Spolu pořadatelem tohoto setkání bylo OSH Chrudim, město Hlinsko a
SDH Hlinsko, celé této akce jsme se áostili velice dobře ke spokojenosti všech
z,tlěastněných.'Všem kteří toto setkrfuí zajištsvaly palíi srdďlúpoděkování.Zvlašť
dík patří SDH Hlinsko.
Nazávěr bych Chtěl poděkovat všem sponzorům zaťtnanění příspěvek na naší
činnost.
Okrs§: řteř;Městee, SktÉeě,Tuněehgdy.; tkoehův Týtee, Ronov m/di Ktot}Eá,
Sobětuchy.
SDH: Jenišovice, Nabočany, Swatouch, Řestoky, Hlinsko, Čankovice, Luže,
Pokřikov.

10.11-2015 za Z-TI"



Vroce 2015 vradě historie začali pracovat Alena Kosinová (kronikářka
obce Topol) z SDH Topol a Pavel Sochor starosta SDH Jenišovice.

Akce pořádané v OSH Chrudim, kterých se úěastnila ORH:

Dne 25.4.2015 proběhl od 9:00 na ,,Osťůvku" v Jenišovicích l.roěník
Memoriólu Bohuslava Myšlcy. Hlarmím organizátorem byl Sbor dobrovolných
hasičů Jenišovice v čele s členem Odborné rady historie Pavlem SOCHOREM.
odbomá rada historie osH chrudim se na tomto l.ročníku memoriálu
prezentovala v,ýstavkou pana Františka PECKY.

SDH Topol pořádal dne 11.5.2014 Den otevřených dveří při kerém
proběhla ukázka historické i současné hasičské techniky. Dále byla k álédnutí
výstava uniforem a vyznamenání ze sbírky pana Františka Pecky. Probíhaly
přednášky ukázky pro děti z MŠ Topol, MŠ Úhřetice, ZŠ Vejvanovice a další
hosty. Akce se áčastnilo více než 170 dětí a přátel hasičů. Přednášku prováděl
preventista SDH a OSH Topol Jan Kovář. Akce se áčastrrila také l.nráměstkyně
starosty Hana Stará a ástupci všech odbomých rad OSH Chrudim.

Členové ORH se dne 2.7.20ir5 áčastnili slavnostrrí WI. Propagační jízd,y
SH ČMS chrudims§ým okresem. Pň této příležitosti byla na 

"truai.Šte-náměstí pokřtěna kronika KSH Pardubice, kterou sepsal člen ORH pan František
Pecka.

Hasičslcý prapor symbol hasičů obce Vysočina. Dne 2l.srpna se uskutečnilo
slavnostní předóní hasičského praporu hasičům obce Vysočina na Veselém
Kopci. Slavnost se konala u příležitosti vyhlášení soutěže Vesnice roku 2015
Pardubického kraje. Na prvním místě se umístila obec Vysočina. Hasičsloý
prapor vyjadřuje soudržnost hasičshých sborů jednotlivých částí obce. Prapor
předali hasičům zástupci obce vedené panem starostou Tomášem Dubslqfm.
Slavnosti se áčastnilo 50 hasičů místních sboru, okrsků i dalších sboru okresu
Chrudim za přihlížení mnoha návštěvníků akce.

Dne l3.9.20l5 se členové ORH áčastnili 140.uýročí založení SDH
Hlinsko,

Členové ORH se zúčastnili 7.11.2015 setkíní Zasloužilých hasičů
v Hlinsku, kde vystavovaly historické předměty ze sbírky pana Františka Pecky.

Během roku probíhalo zpracování kroniky Zasloužilých hasičů OSH
Chrudim a ke konci roku byla představena na Setkání Zasloužilých hasičů
v Hlinsku.



Naplánování činnosti Odborné rady historie
OSH Chrudim v roce 2016.

činnost ORH na rok 2016:

pokračovat ve vedení kroniky OSH,
napomáhat kronikářům s vedením kronik v ostatních sDHokresu,
áotovit brožuru o vedení hasičslcých kronik,
sledovat qýročí SDH v okezu_a napomáhat sjejich otgantzací,provést školeni kronikářů SDH v olrese
áotovit emailovou evidenci SDH v okráse,
rck3igvlt ve,spolupráci s CřIH v Přibyslavi,
pravideiné setkiivání oRH, minimálně však bx ročně a dále dlepotřeby,
podpora qistav SDH nejen v okrese, ale i v j!.ných regionech,
podpora hasičského -.rr"u u Jenišovicích á aárSi rozvíjení jeho
sběratelské činnosti,
sledovat a zdokumentovávat stávající a nově áotovené hasičsképraporyuSDHvokrese.

Dne 29,10.2015 za Odbornou radu historie PECKA František.



sdružení hasičů cech.Moraw a slezska

Zajištění výročních valných hromad SDH SH ČMS.

Jednání výročních valných hromad SDH lychází z ustanovení Stanov SH ČMS a jsou
rrýznamnou událostí v činnosti těchto organizačních jednotek sdružení.

VÝroční valné hromadv SDH:

- výroění valné hromady se uskuteční v termínu do 30.1edna 2016
- oryanlzaěni zajištění WH věetně delegování zástupců OSH, případně zástupců KSH je

plně v kompetenci příslušných výkonných výboru OSH

DonoruěenÝ procram iednání WH SDH:

l.) Zahájeni
2.) PřivíLíní členů a hostů
3.) Volba náwhové komise
4.) Zptáva o éinnosti sboruzarok2015
5.) Zpníva o hospodaření a revizní zpráva
6.) Sezrrámení s usnesením ze shromáždění představitelů OSH Chrudim
7.) Program činnosti SDH na rok 2016
8.) Vyplnění hlášení o činnosti SDH za rok 2015
9.) Diskuse

10.) Usnesení
l1.) Závét

Hlášení o ěinnosti sboru za rok 2015 a zaplacení členslcých příspěvků provést do
30.1edna 20l6.



Nabídka pro obecní a městské úřady

UnazovÉ poušrĚruíosoB
ŘádnÍ Č|enové sDH SHÓMS jsou pojištěni úrazovou pojistnou smlouvou, kterou sHčMs uzavřelo
s Hasičskou y_z?jeTnou pojištbvnou, a,s. Pojistné je hrazeno zčlenských příspěvků.
Pro potřeby JsDHo platí níže uvedený Výtah z pojistné sm|ouvy (celá'smlóuvá 1e na WWW.dh.cz):
Pojištěni jsou členové SDH sHČtus, tteri jsou'zářazeni v.lsďHb, mimo.jiná ňa ui"i pii iáruli"n u požárů
a jiných mimořádných událostech.

Pojištěná rizika a pojistné částky (při zásazich):
250 000,- Kč
250 000,- Kč (s progresivním plněním)
40 000,- Kč

§!:lt .,|S9!]9 i_" možné připojistit až na desetinásobek základni pojistné ěástky:
Základní pojištění zahrnuje:

zékladní.cena pojištění za jednu osobu je 5o,- Kč + pevná část 75o,- Kč (při poótu 6 - 100 ělenů
JSDHO). Nutno vynásobit příslušným indexem dle zařazení JSHO v systému JPO. 

"

Dále je možno připojistit úraz na sedadlech ve vozidlech JSDHO
Pojištění zahrnuje např.:
. smrt úrazem
. trvalé následky
. doba nezbytného léčení

základní cena pojištění za jedno sedadlo je í69,- Kč nebo 209,- Kě

HnvnR1.1ni poJlšTĚNi vozlDEL
H_avarijní pojiŠtění se Vztahuje na živelní rizika (t1. požár, výbuch, přímý úder blesku, krupobití, Vichřice, pád
předmětů, povodeň, záplava) a poškození Vozidla střetem nebo nárazem.
PojiŠtění se vztahuje i na poškození či zničení pneumatik. Pojištění se \rztahuje i na škody \rzniklé na všech
komunikacích a i mimo komunikace, to pouze V případě, že dojde ke škodné udatosti v přimé souvislosti se
záSahem.
Vybavení vozidel technikou potřebnou k zásahu se připoěítáVá k pojistné částce Vozidla a je pojištěno na
stejná rizika,

l zde je možno připojistit úraz na sedadlech Ve Vozidlech JsDHo
a to až na trojnásobek základní pojistné částky.
základní pojištění zahrnuje:

100 000,_ Kó
200 000,_ Kč
20 000,- Kč

základní cena pojištění za jedno sedadlo je í2o,- Kó,

Členové JSDHO chráni majetek Vaší obce a životy
jejích občanú.
Chraňte i Vy své ěleny JSDHO a zabezpečte je nad
svoji zákonnou povinnost!
Nabídka pojištění uvedená v tomto reklamním letáku není návrhem n" ur"uř"ni pojistné smlouw.

poJlšTĚtví ČlENů A vozlDEL JsDHo

o smň úrazem
o trvalé následky
. doba nezbytného léčení

. smrt úrazem

. trvalé následky

. doba nezbytného léóení

30 000,_ Kě
60 000,- Kč
10 000,_ Kč

80 000,- Kč
150 000,- Kč
20 000,- Kč

. smTt úrazem

. trvalé následky
o doba nezbytného léčení

100 000,- Kč
200 000,- Kč
20 000,_ Kč

. smrt úrazem. trvalé nás|edkyo doba nezbytného léčení .



- ruasrčsxÁ
vzÁleruNÁ

POJI§TOVNÁ,.q.s^

Nabídka pro obecní úřady a SDH

Ú nezovÉ poJ lšrĚr,lí J S D H O
Členy JSDHo je možné připo!istit až na desetinásohek základní pojistné óástky:

Základní pojištění zahrnuje:

. smň úrazem 30 000,- Kč

. trvalé následky 60 000,- Kč

. doba nezbytného léčení 10 000,- Kč

základní cena pojištění za iednu osobu ie 50,- K§ + pevná část 750,- Kč (při počtu 6 - 100 členů
JsDHo). Nutno Vynásobit příslušným indexem dle zařazení JSHo v systému JPo.

ÚnnzovÉ poJlšTĚNi oDDiLu MLADÝcH HAslčů
Čbny oddilu mladých ha§ičů je možné připojistit až na deselinásobek základní pojistné částky:

Základní pojištění zahrnuje:

. smrt úrazem 30 000,- Kč

. trvalé následky 60 000,- Kč

. doba nezbytného léčení 10 000,- Kč

Základní cena pojištění za jednu osobu je 25,- Kě + pevná část 375,- Kč (při počtu 6 - 100 členů .'
oddílu).

ÚnnzovÉ poJlšTĚNí čt-rttů poDNlKovÝcH JEDNoTEK
HAS!ČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU

Členy podnikové jednotky HzS je možné připoji§tit dle požadavkú klienta.

poJlšTĚruí HnslČů

Nabídka pojištění uvedená v tomto reklamním letáku není návrhem na uzavření,pojistné smlouvy.



Plán púce uýkonného uýboru OSH - Chrudim na rok 2O16

17.3.20l6 v 16.00 hodin
- zahájení
- zhodnocení WH sborů, okrsků
- upřesnění plánu práce W OSH
- výsledky inventa rizace za rok20l5
- projednání a schválení kalendáře soutěží
- stav členské zékladny, odvod č1. příspěvků
- příprava jamího shromáždění představitelů
- připrava okresního setkání zasloužilých hasičů
- rinné

Duben Jarní shromáždění představitelů OSH Chrudim
okresní setktíní zasloužilÝch hasičů
Školení vedoucích mladYch hasičů a dorostu

19.5.2016 v 18.00 hodin
- zahájeni
- kontrola plnění usnesení
- informace ze zasedání starostů osH
- příprava okresního kola v poárním sportu, soutěže doíostu a mladých hasiěů
- příprava krajského kola Hry PLAMEN
- průběžný stav hospodaření
- informace členů VV OSH
- rizné

Květen - provedení okresního kola soutěže dorostu a mladých hasičů

Červen - provedení okesního kola v požámím sportu
- provedení kíajského kola Hry PLAMEN

8.9.2016v18.00hodin
- zahájeni
- kontrola plnění usnesení
- zhodnocení soutěží pořádaných OSH
- průběžný stav hospodaření
- v,,ýsledky soutěárích družstev na postupových soutěžích
- informace z jednání krajského sdružení hasiěů
- projednání plnění plánu odbomých rad
- informace členů VV OSH
- informace o FIVP
- růzrré

27.10.2016 v 17.00 hodin
- zahájeni
- kontrola plnění usnesení
- průběžný stav hospodaření
- příprava WH SDH a okrsků
- příprava shromáždění představitelů
- zhodnocení činnosti odborných rad
- průběžný stav hospodaření OSH
- sclrválení plánu práce W a odborných rad
- informace ze shromaždění starostů osH
- inforrnace členů W OSH
- růzlé



Listonad Shromáždění představitelů OSH Chrudim

- kontrola plnění usnesení
- průběžný stav hospodaření
- ilformace o HVP
- informace členů W OSH
- různé

starosta osH
Miroslav kunhart

- zahá.iení



lNFoRMACE odborné mládeže osH chíudim

Ráci bychom vás jménem odborné rady mládeže seznámili s průběhem a výsledky akcí
souvisejícími s mladými hasiči a dorostem v roce 2015.

plnění odznaků odbornosti

v letošním roce proběhly již po páté zkoušky odznaků odborností pořádané oRM.
Uskuteónily se opět ve 4 termínech, ato 28.2.2015 Krouna, 14. 3, 20,15 Třibřichy, 21. 3.

2015 Tuněchody a 28.3.2015 Slatiňany. Těchto zkoušek odborností (preventista, strojník,

kronikář, cvičitel, velitel) se zúčastnilo celkem 29 kolektivů. Všechny přihlášené kolektivy

získaly minimálně 5 odznaků odborností,
ZkouŠky odborností proběhnou i v příštím roce ve stejném formátu. Přihlašovat se budete
moci ná 4 termínv v průběhu února a března. Konkrétní termíny a místa budou zveře,|něny

ná stránkách oSH, Ústřední odborná rada mládeže připravuje další možnost vzdělávání
mládeže v odznacích specializaci. Zatímco odznaky odborností presentují spíše stránku
vědomostní, odznaky specializací .|sou zaměřeny na rozvoj dovednosti V oblastech (kutil,

,,a.jťák", zdravotník, ekonom, tábornik, ...).

po očima dětí

Letošniho ročníku se zúčastnilo 28 kolektivů mladých hasičů, 8 mateřských škol a 4
základní školy. celkem se zúčastnilo letos 508 dětí (v loňském roce 437).

Z vÝsledků kraiského kola uvádime umístění našich mladých hasiěů:' 
Kategoiie ZŠz na 2. místě Eliška Daňková - SDH Hrochův Týrrec
Kategorie ZŠ3 na 1. místě Markéta Dibelková - SDH l-ukavice
Kaiegorie ZŠ4 na 3. místě Petra Nela oplíštilová - SDH Mířetice
Kategorie K1 na 1. ntístě Veronika Rošková - SDH Heřmanův Městec
Kateiorie Kl na 2. mistě Vojtěch Češpivo - SDH Štěpánov
(pozň,: výtvarné práce v kategoriích (Zš 1_4) základnich škol dle věku a kategoriích
(K1-2) pro gymnázia dle věku)

Gratulujeme všem zúóastněným a přejeme hodně dalších úspěchů.

Mladí hasiči

okresní kolo hry Plamen se letos uskuteČni|o Ve dnech 23. _ 24. 5. 2015 ve Slatiňanech a

opět bylo zahájeňo slavnostním nástupem 44 kolektivů a jejich vedoucích, Štáb_em so_utěže a

róznocíčictr. šlavnostní nástup můžete shlédnout na facebooku osH Chrudim

)

V kategorii mladších se ho zúčastnilo 27 kolektivů (vloni 22), na prvních mistech. 
_se 

umístila

druŽstřa 1, Chacholice, 2. Skuteč a 3. Štěpánov A. V kategorii starŠÍch se zúČastnilo 17

(vloni 19) kolektivů, na prvnich míStech se umístila družstva 1. skuteě, 2. Zderaz a 3.

krouna, Děti opět předvedly skvělé výkony a svým chováním a vystupováním napomohly

k hladkému průběhu soutěže.
Do krajského kola postoupila z kategorie staršich družstva Skuteč a Zderaz.

které proběhlo ve dnech 5, - 6. 6 2015 v Litomyšli, se naše družstva

- 4. místo
- 5. místo,

V krajském kole,
umístila takto:

Skuteó
Zderaz



V rámci letošního krajského kola proběhl i závod v běhu na 60 m jednotlivci. V kategorii
dívek se nejlépe dařilo Zdeně Novotné (Skuteč), která se umístila na 2. místě. Slezáková
Tereza (Skuteč) se umístila na 3. místě a Křepelková Nela (Štěpánov) na 6. místě.
V kategorii chlapců obsadil Bubeníček Lukáš (Skuteč) 2. místo,

Děkujeme družstvům i jednotlivcům za dobrou reprezentaci našeho okresu.

DoRosT

okresní kolo dorostu se konalo dne 30. 5. 2015 v otradově. Zúčastnila se ho 2 družstva
v kategorii dorostenců, jež dosáhla celkového pořadí ,1. krouna a 2, vojtěchov. v kategorii
dorostenek §e zúčastnila 3 družstva, která se umístila v celkovém pořadí 1. Rychnov, 2.
Skuteč, 3. Krouna.
Závodníci dorostu mohou soutěžit jako družstva nebo jednotlivci (ednotlivé kategorie jsou do
'l4, do 16 a do 18let).
V kategorii jednotlivcŮ Se zúčastnilo ce|kem 15 závodníků, v jednotlivých kategoriích skoněili
na prvních třech místech tito závodníci(e):

Do krajského kola postupovali první 2 družstva a první 2 závodníci v každé kategorii.

Krajské kolo dořostu se konalo dne í4. 6. 2015 v Lanškrouně s těmito výsledky:
družstvo dorostenců krouna - 2. místo
družstvo dorostenek skuteč - 2. místo
družstvo dorostenek Rychnov - 3. místo.

V kategorii jednotlivců v krajském kole se nejlépe dařilo:
u dorostenců Lukáši Bubeníčkovi (Skuteč), kte4i se umístil na 1. místě v kategorii
mladších dorostenců a Radku Chmelíkovi (Skuteč) - 3. místo v kategorii starších;
u dorostenek Nele Čermákové (Slatiňany) - 1. místo v katďgorii Štarších a Lence
Dolanské (Vinary) - 3. místo v kategorii mladších.

Děkujeme družstvům i jednotlivcům za dobrou reprezentaci našeho okresu.

Dorostenci Mladší Střední Starší

1 . místo Lukáš Bubeníček
(Skuteč) Milan Novák (Rosice) Martin Šach (Rosice)

2. místo Startoval pouze
ieden závodník

zdeněk zástěra
(Lukavice) Radek Chmelík (Skuteč)

3. místo staňoval pouze
ieden závodník

petr zoudlík
(Štěpánov)

Michal komárek
(Třemošnice)

Dorostenky Mladší Střední Starší

1 . místo Lenka Dolanská
(Vinarv)

Michaela slitrová
(Lukavice)

Nela cermáková
(slatiňanV)

2. místo Adéla Milčinská
(Lukavice)

Lenka karlišová
(Lukavice)

Eva pondělíěková
(Hrochův Týnec)

3. místo staňovaly pouze dvě
závodnice

startovaly pouze dvě
závodnice

startovaly pouze dvě
závodnice



Mistrovství ČR dorostu proběhlo ve dnech 11. - 12.7.2015 v Praze. Náš okres a zároveň
i Pardubický kra,i letos reprezentovala Nela Čermáková (Slatiňany), která v republikovém
kole obsadila 7. místo v kategorii staršich dorostenek a Lukáš Bubeníček (Skuteč), kte|ý
obsadil 6. misto v mladších dorostencích,

Reprezentace cR

V přechozích ročnících jsme v této ěásti psali o úspěších Martina Lidmili na mezinárodních
soutěžích a olympiádách v požárním sportu a CTIF. Martin již dosáhl plnoletosti a závodí
pouze za dospěláky, avšak na mládež nezanevřel. Martin Lidmila (Zbožnov) a Andrea
Hrouzková (Štěpánov) jsou trenéry repfezentace hasičského dorostu Ceské republiky -
pořádají soustředění pro vyhledávání a výbér potenciálních ta|entů, které dále připravují
společně s dalšími tenéry, Z našeho okresu jsou v širším výběru reprezentace dorostenek
Tereza Slezáková (Skuteč) v kategorii do 14 let a Zdena Novotná (Skuteč) v kategorii do
16let a vširšim výběru dorostenců je Lukáš Bubeníěek (Skuteó) v kaiegorii do 14 let.
V širším výběru je v každé kategorii 8 závodníků a 8 závodnic, ale již nyní .|sou to velmi
cenné zkušenosti, které sbkaji v rámci tréninků a příprav reprezentace.

Liqa 60m pro mladé hasiče

ORM pořádala již 6. ročník ligy v běhu na 60m překážek. Cilem ligy_je především podpořit
rozvoj zruěnosti a běžeckých schopností dětí a umožnit vyniknout jednotlivcům. Do ligy byly
zařazeny celkem 4 závody, ze ktených se započítávaly nejlepši 3 uýsledky. Stejně jako
v loňském roce byly vyhlášeny 4 kategorie v rozšíření m|adší a stanšl děti, zvlášť pro
chlapce a zvlášť pro dívky. Celkem se ligy zúčastnilo 109 závodníků (vloni í05), Je třeba i

vyzdvihnout kvalitu dosahovaných výsledků závodníků v lize i na krajském kole MH, stejně
tak i přípravu závodníků, která je nedílnou součástí těchto uýsledků.

v celkovém hodnocení se umístili:

Liqa 100m pro dorost

ORM uspořádala 4. ročník ligy v běhu na 100m překážek. Cílem ligy je především umožnii
pokračování činnosti dětí u hasičů po jejichls-tém roku věku, a rozšiřit aktivní základnu
v kategorii dorostu na okresu Chrudim. Do ligy byly zařazeny celkem 3 závody, ze ktených se
započítávaly nejlepší 2 výsledky. Liga byla vyhlášena V kategorii dorostenců a dorostenek.
Celkem se přihlásilo 47 závodníků (vloni 55).

v celkovém hodnocení se umístili:
Poř. Dorostenci Dorostenkv
1 DolanskÝ Jakub (Vinarv) Knettiqová Michaela (Rvchnov)
2. Novák Milan (Rosice) KnettiooVá Zuzana (RVchnoV)
J. Daněk Jiří (Voitěchov) Drahošová Lucie (Rvchnov)

Poř. Chlapci Dívky Mladší chlapci - Mladší divky

1.
Bubeníček Lukáš
(Skuteč)

Novotná zdeňka
(Skuteč)

Kábele Matěj
(Skuteč)

Jonášová Andrea
(Skuteč)

2.
chadima Jan
(zderaz\

Křepelková Nela
íŠtěDánoV)

Flégr Lukáš
(Skuteč)

ulióná Michaela
(ŠtěDánoV)

c.
Sp|ichal Lukáš
(Zderaz\

Jonášová Tereza
(Skuteó)

Zelenka Ondřej
(ŠtěoánoV)

Lupoměská Lucie
Ninarv)



Liqa v požárním útoku oro mladé hasiče

ORM letos opět uspořádala ligu v požárním útoku pro mladé hasiče. Do ligy byly zařazeny 4
závody, ze ktených se započítávaly nejlepší 3 výsledky. Liga byla vyhlášena v kategorii
mladších a starších hasičů. Celkem se zúóastnilo 61 družstev (vloni 55).

v celkovém hodnocení se umistila:
Poř. Mladší Starší
1. Skuteě Zderaz
2. Zderaz Skuteó
J chacholice Krouna

superpohár heitmana pardubického kraie

Vítěz ligy v požárním útoku mladých hasičů následně reprezentuje náš okres na
,,Superpoháru". Letošní roěník se konal í0. řijna ve Štěpánově. Na rozd-íl od jiných soutěží
se výsledky dvou pokusů v požárním útoku sčítaji a vyhrává družstvo s nižším součtem.
Družstvo sDH skutče obsadilo 1. místo v mladších a zdeíaz 4. místo Ve starších. Děkujeme
jim za dobrou reprezentaci našeho okresu.

školení vedoucich mládeže a instruktorů a volbv oRM

Školení vedoucích mládeže a instruktorů proběh|o v letošním roce ve 2 termínech.
Na jaře proběhlo dvoudenní školení, které se uskuteónilo ve dnech 11.-12. 4.2015 na
Konopáči., kterého se zúčastnilo 90 úěastníků (vedoucích, instruKorů a rozhoděích).
Školení bylo věnováno pedagogice, psychologii, bezpečnosti a zdravovědě, směrnicím pro
mladé hasiče a dorost, ale také byly předváděny i praktické ukázky. Celkem ziskalo 22
nových vedoucích a instruktorů základní stupeň "minimum" a 1'l vedoucích ziskalo druhý
stupeň ,,vedoucího", Ostatní vedoucí si obhájili stávajíci kvalifikaci.

Na podzim 2.10,2015 proběhlo v Morašicích další školení vedoucích mládeže. Toto školeni
bylo věnováno především ZPV, PO očima dětí, odznakům odbornosti a grantům na
volnočasové aktivity dětí.

závodv oožárnické všestrannosti

Letošního závodu požárnické všestrannosti dětí se zúčastnilo opět velké množství hlídek.
Závod proběhl dne ,l7. 10. 2015 v Brčekolech. Z kategorie připravky se nám letos zúěastnily
4 hlidky (vloni 6). V kategorii mladších se zúčastnilo celkem 45 (vloni 40) - v pořadí na
prvních třech mistech umístili: Zderaz, Mířetice a Krouna. V kategorii starších se zúčastnilo
30 hlídek (vloni 33), pořadí na prvnlch třech mistech Skuteč, Zderaz a Krouna.
Závod požárnické všestrannosti dorostu proběhl téhož dne rovněž v Brčekolech. Vítězi
v jednotlivých kategoriích družstev byli: Krouna v dorostencích a Skuteó v dorostenkách.



celoroční činnost

předešlé ďránky a články souviď s přímou činností rady mládeže a pořádanými akcemi,
avšak nedílnou a o to významnější částí celoroční práce s mládeží odvádíjednoúivý vedoucí
mládeže v rámci jejich schůzek a akcí. Těchto schůzek a akcí je mnoho v iámci ce'iého roku
a obsahem těchto schůzek jsou

hry v hasičárně nebo venku na hřišti;
výroba a práce se dřevem, látkami, malování a jiné;
výlety do přírody v blízkém a širokém okolí;
cesty za sportem _ plaváni, bruslení, slaňování;
exkuze do hasičáren, _záchranek, policie a dalších složek integrovaného systému;
víkendová soustředění a pobyty, nebo zimní a letní tábory;
ukázky a vystoupení mladých hasičů;
a mnoho dalšiho.

závérem bychom chtěli poděkovat všem mladým hasičům, dorostencům a
dorostenkám za jejich přístup a dosažené výsleiiky. Dále bychom chtěli také
poděkovat všem vedoucím a instruktorům za čas, ktený věnovali riIaoezi a pokračují
v tradici a rozvoji dobrovolných hasičů.

Dne 3,1 . 1 0, 2015
Sepsali: Čechlovský, Vašková, Pecková



.\,oznamuJe, ze:

v zasedací místnosti sDH

(Chrudim, Topolská)

konati se budou.

Zájemci haste se na

OSH Chrudim :

ORV Chrudim

vzkoušky odbornosti

Hasič a Strojník !l a lII st.

5.2.2OL6 od L7:00

Chrud!m

osh.ch ru d i m @sezna m.cz


