
Vážení představitelé sborů, sestry a bratři hasiči, vážení 

přátelé ze Slovenské republiky, milí hosté, 

od našeho posledního setkání, které proběhlo dne 21. 

listopadu 2015 zde v Černé za Bory při příležitosti 

shromáždění představitelů sborů, uplynul jeden rok. Rád bych 

toto období zhodnotil.  

Moje velké poděkování patří všem, kteří mi pomáhají při 

tvorbě progresivního hasičského sdružení na našem okrese. 

Jsou to zejména moji náměstkové, vedoucí kanceláře, členové 

výkonného výboru a členové jednotlivých odborných rad. 

 Podle dostupných materiálů se postupně rozbíhá 

Odborná rada ochrany obyvatelstva pod vedením Pavla 

Růžičky. Náplní práce je preventivně výchovná činnost 

směrována na spolupráci s Obecními úřady a Veliteli JSDH 

obce při řešení  prevence na úseku PO. Tato rada úzce 

spolupracuje s odbornou radou prevence, kterou vede Aleš 

Janda. Společně se podílejí na tvorbě odborných materiálů  

preventivně výchovné činnosti a vzdělávání v oblasti PO pro 

mládež, seniory a preventisty SDH. V této oblasti spolupracují 

s Pavlem  Nejtkem  vedoucím Oddělení stavební prevence, 

kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru HZS Pardubického 

kraje . 

V odborné radě hasičských soutěží pod vedením Markéty 

Oprchalské došlo v letošním roce k velikému posunu a 

zkvalitnění práce při proškolování  rozhodčích a vedoucích 

dětských kolektivů v pravidlech a směrnicích hasičských 

soutěží. Máme stále ještě rezervy při získávání nových 



mladých rozhodčích a jejich zapojování do rozhodování 

hasičských soutěží. Pro tuto činnost musíme i nadále vytvářet 

co nejlepší podmínky, abychom je dokázali motivovat pro 

práci rozhodčích. 

Doufám, že se nám v příštím roce povede rozvinout 

dobrou spolupráci s Ligou pardubického okresu. Proběhla 

jednání, na základě kterých došlo k oboustranné dohodě mezi 

LPO a vedením OSH na úzké spolupráci v roce 2017.  

V uplynulém roce došlo ke změně odborné rady velitelů. 

Byla přejmenována na odbornou radu represe a její činnost je 

směřována na přípravu nových členů pro výkon funkcí v JSDH 

obcí. Další její náplní je proškolování členů SDH pro získávání 

odbornosti hasič třetího a druhého stupně. Působnost na 

úseku sportu přešla na ORHS.  

Rád bych na tomto místě poděkoval vedoucí odborné 

rady mládeže Monice Novákové, která pracuje ve funkci od 

začátku tohoto volebního období. Její práce s dětmi 

v přípravkách je obdivuhodná a pro výchovu hasičské 

mládeže zásadní. Jsme považováni za okres, kde jsou 

přípravky na velice dobré úrovni. Takto dobrá úroveň je i na 

dalších úsecích práce s mládeží v rámci našeho okresu. 

Nový styl práce má i rada historie, která  pracuje již 

druhé volební období. V současné době je jejím vedoucím 

Vladimír Ulrich, který prosazuje, aby se rada historie scházela 

na výjezdních zasedáních v různých SDH a tím získávají její 

členové nové informace o historii našeho okresu a hasičského 

hnutí na Pardubicku. V příštím roce plánujeme, že se těchto 



zasedání budou účastnit zasloužilí hasiči, aby mohli předávat 

své paměti k archivaci.  

 Jednou z mnoha důležitých činností vedení OSH 

Pardubice v letošním roce bylo ve dnech 27. až 29. dubna 

2016 podepsání mezinárodní smlouvy o spolupráci s OV DPO 

Košice – venkov. Tohoto setkání se na Slovensku v Košicích 

účastnili starosta Bohuslav Cerman, náměstkové Milan 

Vosáhlo, Martin Pištora a Jiří Bolehovský. Podepsání této 

smlouvy nám jistě přinese oboustranně mnoho nových 

důležitých poznatků a zkušeností na úseku rozvoje požární 

ochrany obou sdružení. Od doby podepsání smlouvy jsme 

s Jiřím Bolehovským navštívili Slovensko již 4x a každé naše 

setkání přineslo mnoho nových informací pro naši práci. S 

partnery ze Slovenska jednáme o možnosti oboustranné 

mezinárodní účasti na hasičských soutěžích. 

Podařila se nám přeregistrace jednotlivých SDH do 

Spolkového rejstříku. Můj veliký dík patří jednotlivým 

starostům SDH a vedoucí kanceláře Haně Košťálové za čas a 

práci věnovanou přeregistracím. Zbývá nám ještě dořešit 

administrativní zánik SDH Agro Bukovka, Barchov, Kojice a 

Přelouč. Je nutné získat potřebné doklady k rozpuštění těchto 

sborů, odprodej akcií HVP a celou záležitost definitivně 

ukončit. 

Další novinkou je rozhodnutí vedení OSH 2x ročně 

mimořádně oceňovat pracovité členy SDH z celého okresu. 

Nad ohodnocováním převzal záštitu primátor statutárního 

města Pardubice Martin Charvát. Akce budou probíhat v 



historickém sále pardubické radnice. Předávání ocenění 

v tomto prostředí dodává celému aktu vysokou společenskou 

vážnost. První termín bude dne 16.3.2017 od 16.00 hod.. 

Navržení na ocenění budou písemně pozváni. 

Dámy a pánové, na závěr  mi dovolte, abych Vám poděkoval 

za vše, co  jste v letošním roce udělali, zvláště v oblasti 

prevence, represe, v práci s mládeži  a v oblasti hasičských 

sportů.  

 

Ještě jednou vám všem moc děkuji.  

 
 

     

 Vážení přítomní, sestry a bratři hasiči závěrem mi 
dovolte, abych Vám poděkoval za účast na dnešním 
shromáždění, ve sborech a okrscích  za celoroční  odvedenou 
práci, popřál všem členům a vašim rodinám  k nadcházejícím 
svátkům vánočním a Novému roku hodně zdraví a 
spokojenosti. Nyní Vám přeji šťastnou cestu k Vašim 
rodinám do svých domovů  a  dnešní zasedání končím.  
 
Zpráva starosty OSH 
 

 

 

       V Černé za Bory dne 19. listopadu 2016 


