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Sestry a bratři,
loňský rok byl pro nás ve znamení voleb a plnění
úkolů, které pro nás vyplynuly z nového občanského zákona. Jednalo se o přeregistraci našeho sdružení občanů na spolky. Ve velice krátké době na
sklonku roku jsme museli od vás představitelů SDH
a obecních úřadů posbírat potřebné dokumenty
k tomuto kroku. Díky vaší píli a rychlé práci našich
děvčat v kanceláři jsem ve dvou termínech odvezl
materiály do kanceláře SH ČMS. Chci vám za toto
poděkovat a samozřejmě poděkování patří i starostům měst a obcí, kde jsme se až na výjimky potkali
s pochopením vzniklé situace. Na základě těchto
změn jsme ke konci roku na vlastní žádost zrušili
tři sbory v našem okrese – SDH Rtyně, Hořenice
a Maršov nad Metují. O zrušení představitelé SDH
požádali z důvodu stárnoucí členské základny
a nízkého počtu členů. Jeden nový sbor jsme zaregistrovali, jedná se o SDH Pro Vestec. Takže máme
k počátku roku registrováno 131 SDH.
V letošním roce nás čeká opět spousta práce
v přípravě školení, výcviku členů jednotek a sborů; příprava a realizace soutěží mládeže a dospělých apod. Naše činnost by se neobešla bez spolupráce s HZS KhK ÚO Náchod, kde máme ve všech
směrech obrovskou podporu.
Také budeme čerpat dotační tituly z Královéhradeckého kraje, ministerstva vnitra a minister-

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Náchod
Nabízíme Vám možnost účasti na již 28. ročníku tradičního letního tábora MH okresu Náchod

KAMENEC 2016
Místo: Tábor Kamenec v Orlických horách je umístěn v malebném údolí říčky Zdobnice mezi rekreačním
střediskem Luisino údolí a Zdobnicí, uprostřed lesů Orlických hor. Je to tábor stanový, pro nejmladší
táborníky je připraveno ubytování v dřevěném srubu.
Termín konání tábora: sobota 23. 7. – sobota 6. 8. 2016
Místo převzetí a předání dětí je přímo na LT Kamenec. Tábor je určen především pro děti ve věku 6–16
let (17 až 18 let)
Zaměření tábora: Tábor nebude výhradně hasičský, ale bude zaměřený na pobyt v přírodě, se získáním
základních tábornických dovedností, se spoustou her a soutěží.
Cena tábora: 3.600 Kč (3.200 Kč pro každého dalšího sourozence).
Způsob přihlášení na LT a další dotazy Vám zodpovíme na těchto telefonních číslech:
Eliška Riegerová – hospodář, evidence přihlášek - tel. 608 857 667, eli.riegerova@seznam.cz
Patrik Vácha - vedoucí tábora - tel. 737 952 944, cccpat@seznam.cz
stva školství, mládeže a tělovýchovy. Máme naplánován program pro Aktiv Zasloužilých hasičů
a spolupracujeme s odbornými radami při OSH.
Bohužel nám pokulhává rada historie, doufám, že
se nám podaří tuto situaci vyřešit, protože historie
je velice důležitá pro nastupující generaci.

Sestry a bratři hasiči budu se těšit na společně
strávené chvíle při akcích, které budete ve svých
sborech pořádat. Přeji vám hlavně hodně zdraví,
štěstí, osobní a rodinné pohody v roce 2016. Velice
důležitá je i podpora našich rodinných příslušníků.
Ivan Kraus, starosta OSH Náchod

Kancelář OSH informuje
Vyhodnocení okrsků za druhé pololetí 2015
Podmínky pro přiznání finančních příspěvků splnily a doložily k 31. 1. 2016 tyto okrsky: Broumov, Meziměstí, Ostaš, Bor, Hronov, Červený
Kostelec, Mezilesí, Česká Skalice, Hořičky, Jaroměř, Jasenná, Velichovky.

musíte vždy vyplnit a odevzdat na OSH Náchod
tyto tři tiskopisy:
Příloha k registračnímu listu SDH – 3x originál
s podpisy
Souhlas se zápisem SDH – 1x (ověřený podpis)
Výpis z usnesení VH SDH – 1x

Odevzdání členských příspěvků na rok 2016
Čl. příspěvky včas neodevzdala Studnice.

Přeregistrace SDH (na spolky) již proběhla a na
www.justice.cz si můžete stáhnout platný výpis
SDH, kde je statutární orgán, adresa, živnosti
apod. Tento výpis by po vás mohli chtít někde na
úřadech nebo např. v bance apod., když tam něco
budete potřebovat.

Hlášení o činnosti SDH za rok 2015
Hlášení neodevzdali: Hořenice. Pozdě odevzdala
Studnice.
V evidenci máme nyní 131 SDH = MH 807, dospělých 4 993, celkem 5 800 všech členů. V roce
2015 se zrušily tři SDH: Hořenice, Rtyně a Maršov.
A založil se jeden nový sbor: SDH Pro Vestec.
Přístup do nové Evidence členů SDH pro sbory
Přístup do evidence je pouze přes program „Kancelář pro obce“ verze 6. Tento program si můžete
zdarma stáhnout na: http://www.ikpo.cz/dalsi–
sluzby/program–kpo–6–pro–sdh–zdarma/
O přístupový kód si musí zástupce sboru (starosta,
zástupce) zažádat na OSH Náchod.
Změna statutárního orgánu SDH – změna starosty SDH
Při změně starosty SDH (statutárního zástupce)

Kontakt na SDH
Pokud máte e-mail nebo internetové stránky
SDH, nahlaste na OSH, abychom vám mohli
zasílat aktuální informace (z OSH, z ústředí, výhodné akce pro hasiče, zápisy z V.V. OSH a odb.
rad, apod.).
Webové stránky OSH: www.oshnachod.cz
Webové stránky SH ČMS: www.dh.cz
Webové stránky KSH ČMS Královéhradeckého
kraje: www.kshradeckr.cz
Adresa kanceláře OSH Náchod
Kancelář OSH sídlí v Náchodě na náměstí T.G.
Masaryka 69 – opravená červená budova vedle
hotelu Beránek, první patro.

Pracovní dny: Po 8–16 hod., Út 8–15 hod, Čt,
Pá 8–14 hod. (většinou už od 7 hod., mezi 11.30
až 13.30 hod. půl hodiny pauza na oběd), tyto dny
je lépe si zavolat na tel. 491 427 653, mobil 739
855 086 (z důvodu nemoci, dovolené, jiné zařizování mimo kancelář apod.; a je možné domluvit i jiný čas návštěvy).
Úřední den je středa od 8 do 16 hodin (většinou
už od 7 h., mezi 11.30 až 13.30 hod. půl hodiny
pauza na oběd).
Pokud budete chtít něco posílat poštou, pište:
Sdružení hasičů ČMS – okres Náchod
nám. T. G. Masaryka 69
547 01 Náchod
Pokud chcete posílat členské příspěvky bankovním převodem, nezapomínejte do textu
(poznámky pro příjemce) napsat váš název
SDH a za kolik členů platíte a VS napište IČO
nebo registr. číslo vašeho SDH!!! Peníze můžete zasílat na toto číslo účtu u KB: 2738551/0100.
Platba za členské příspěvky musí být připsána na
našem účtu nejpozději do 31. ledna.
Jednatelka OSH Náchod – Petra Plachetková.
Pracovnice OSH Náchod – Jana Rousková.

Okrsek Červený Kostelec vzpomínal
V pátek 27. 11. 2015 se sešli v hasičské zbrojnici ve Stolíně hasiči okrsku Červený Kostelec.
Setkání se zúčastnili velitelé a starostové hasičských sborů a funkcionáři okrsku, kteří působí
a působili ve vedení v předcházejících letech. Hosty setkání byli starosta OSH Náchod br. Ivan Kraus
a bývalý jednatel br. Jaroslav Pich. Přítomné přivítal současný starosta okrsku br. Josef Záliš.
Starosta okrsku seznámil přítomné s činností za
r. 2015. Zmínil se o výsledcích okrskové soutěže.
Zhodnotil taktická cvičení, seznámil se statutem
vyznamenání a s výsledky voleb od SDH po ústředí. Br. Josef Vondra ml. informoval o soutěžích
v průběhu roku a o přesunu soutěže „Stovek nejen
pro dorost“ od roku 2016 z Meziměstí do Náchoda (do areálu ZŠ Plhov).
Následovala zpráva dřívějšího starosty okrsku
br. Josefa Vondry st. Uvedl, že okrsek Červený
Kostelec byl založen 11. 4. 1951 za účasti šesti
sborů a to Č. Kostelec město, Č. Kostelec Jiskra
(Tepna), Lhota, Horní Kostelec, Stolín, Mstětín
a od roku 1953 Č. Kostelec Tiba. V dalších letech
přistoupily sbory Bohdašín, Horní Rybníky, Horní Radechová, Zábrodí, Olešnice, Červená Hora,
Žernov a nakonec sbor z Řešetovy Lhoty.

Ve funkci starosty – dříve předsedy, se vystřídalo 6 členů, velitelů bylo 7. Nejdelší dobu, a to
29 let, vedl okrsek starosta br. Josef Vondra st. ze
Stolína, veliteli byli 17 let br. Zdeněk Pinkava st.
a Petr Šváb, oba z Č. Kostelce.
Přítomní si také prohlédli fotografie z akcí z let
2000 až 2010, které okrsek organizoval.
Následovala diskuze. Jako první vystoupil starosta OSH Náchod br. I. Kraus. Poděkoval hasičům za práci, kterou vykonávají. Br. J. Pich uvedl,
že červenokostelecký okrsek vždy patřil v okrese
Náchod mezi nejlepší. Br. Z. Pinkava st. se zmínil
o několika zajímavých výjezdech v náchodském
okrese – požár v Náchodě, sklad benzinu v Josefově, internát ve Stárkově. Zapojil se i br. Rýdl
z Horních Rybníků, který připomněl akci dálkové dopravy vody z Pece pod Sněžkou na Sněžku, které se zúčastnili. Br. P. Šváb – bývalý velitel
okrsku – informoval o vývoji pož. techniky do
dnešní doby.
Po dobré večeři, kterou připravily členky SDH
Stolín, se všichni přítomni shodli, že takováto
akce se má připravit i v dalších letech.
Záliš Josef, starosta okrsku
a Vondra Josef, bývalý starosta okrsku

Vypalování suchých travnatých porostů

Mezi klasickou jarní aktivitu, přidělávající hasičům mnoho práce, je stále se objevující vypalování trávy. Co byste měli vědět:
1) provádět vypalování porostů je zakázáno podle
zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně § 17
odst. 3 písm. f). = platí zákaz vypalovat travní
porosty!
2) narušíte ekologický řetězec v půdě
3) usmrtíte velký počet zvířat
4) můžete způsobit nekontrolovaný požár
5) můžete usmrtit sebe
Hrozí pokuty: 25.000 Kč až 500.000 Kč (podle
míry ohrožení a zda-li ji způsobila FO, PO či PFO)

Dále si ujasněme rozdíl mezi vypalováním
a spalováním:
– vypalováním se rozumí plošné vypalování
např. trávy nebo strniště
– spalováním se rozumí zapálení např. shrabané
trávy nebo roští na hromadě
Lidé by neměli v žádném případě spalovat
trávu při větru, kdy by hrozilo další rozšíření
ohně nebo v blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suché trávy, sena, slámy,…) nebo lesa,
kdy hrozí vznik požáru.

Pálení klestí, atd…

2) Před pálením je třeba zajistit dostatečnou zásobu vody na hašení.
3) Při pálení mít u sebe telefon, a pokud by se
Vám oheň vymkl kontrole, okamžitě volat.
Zdroj: internetové stránky HZS Královéhradeckého kraje a zákon č. 133/1985 O požární ochraně.
Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002
ze dne 9. 10. 2002
stanoví podmínky k zabezpečení a dodržování preventivních opatření požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru – to je:
– období mimořádných klimatických podmínek
– období sklizně a skladování obilovin a slámy
– časový úsek od rozdělání otevřeného ohně
v přírodě do jeho úplné likvidace
Nezapomínejte – při spalování látek přírodního
charakteru na hromadách:
Musí provádět dozor osoba starší 18 let. Oheň
nesmí být ponechán bet dozoru, aby nedošlo
k jeho rozšíření na okolí. Na místě pálení musí být
k dispozici hasební prostředky (lopaty, voda, hasící
přístroje). Ohniště se může zřídit jen v bezpečné
vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů. Po
skončení pálení musí být oheň uhašen, popel bezpečně uložen nebo zasypán hlínou. Pálení je možno provádět jen za bezvětří. Kouř nesmí obtěžovat
sousedy.
Nezapomínejte při rozdělávání ohňů v přírodě:
Místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno
od hořlavých látek. Oheň může rozdělat jen osoba
starší 18 let. Oheň nesmí být ponechán bez dozoru, aby nedošlo k jeho rozšíření na okolí. Ohniště
lze opustit až po úplném vyhasnutí a musí se zalít
vodou (zasypat hlínou). Oheň se nesmí rozdělávat
v lese a do 50 m od okraje lesa, 100 m od stohů,
dozrávajícího obilí, strniště, sena a vysoké trávy.
Pálení čarodějnic je také pálení hořlavých látek
(přírodního charakteru) na hromadách na volném
prostranství a podle toho také musíte provést bezpečnostní opatření. připravila OORP Náchod

Pokud chcete ohlásit jednotlivé pálení, zadejte pálení na tomto odkaze: http://paleni.hzshk.cz/
– formulář na OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ nebo zavolejte na HZS KHK – operační středisko – ohlašování pálení – tel. 950 530 100.
Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním
střediskem Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením
požáru.
REGISTRACE:
Na stránkách Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje se EVIDUJTE! http://
paleni.hzshk.cz/
1) Jste vlastníci nebo správci lesa, ovocného
sadu, nebo se zabýváte čištěním porostů a spalujete
rostlinné zbytky – pak pro Vás je určena REGISTRACE do aplikace Pálení.
2) Registrací můžete jednoduše zadávat více
pálení v různých Vámi spravovaných lokalitách
a přitom o nich mít kompletní přehled. Navíc pokud by v letních měsících bylo vyhlášeno období
mimořádných klimatických podmínek z důvodů
sucha, budete o zákazu pálení na Váš kontaktní
email informováni.
Registrační údaje: Organizace/Osoba, jméno
a příjmení odpovědné osoby, telefon (nejlépe mobilní), email.
Pro získání registrace zašlete uvedené údaje na
adresu: radek.mencl@hkk.izscr.cz
PROČ?
1) Formulář slouží ke kontrole na operačním středisku, pokud by byl nahlášen požár.
Díky němu může dojít ke zpětné kontrole na
mobilní telefon zadaný ve formuláři.

*(Také berte ohledy na své sousedy, kteří mají venku vyprané
prádlo, otevřená okna apod. – pozn. redakce :–))*

Informace
z rady velitelů

V součastném období se vyskytlo několik dotazů, týkajících se ORV a represe. Dovolte mi,
abych se k některým vyjádřil.
Otázka taktických cvičení v okrscích. Již několik let doporučuje ORV provádět tato cvičení
okrsku jako taktická, splněním pěti zadaných
úkolů, které jsou vždy na příslušný rok zadány a uvedeny v jednom vzorovém programu na
stránkách OSH Náchod. Hlavním cílem plnění
těchto zadaných úkolů je dostat opět hasičskou
tématiku do výcviku jednotlivých jednotek sboru. Úkolů je vždy pět a povinně by se měly objevit v konceptu okrskového cvičení a to hlavně
v praktické podobě. Pokud jich je na příslušný
rok zadáno šest, tak je jeden úkol náhradní.
Například: jeden z úkolů je napojení hydrantu
a jejich obsluha. Ovšem ne všude v okrscích je
hydrantová síť, kde by se to mohlo cvičit. Proto
je k dispozici šestý úkol náhradní, který počet
doporučovaných úkolů doplní na pět. Představa ORV je taková, že se v jednotlivých JSDH
dříve než se okrskové cvičení bude konat, s těmito úkoly seznámí, něco si o nich přečtou, popřípadě i zkusí a na okrskové cvičení přijedou
už patřičně připraveni, jak úkoly splnit. Toto je
tak jistě jedna z předností „Taktických cvičení“
před organizačně náročnějším „Prověřovacím
cvičením“ a není to jen v tom, že při taktických
cvičeních se nevyhlašuje poplach a hasičská
vozidla nehoukají. Cílem, jak už jsem naznačil
je, že se ve sborech a v okrscích cvičí hasičská
problematika.
Další připomínkou, která se týká okrskových
cvičení a je směřována na ORV, proč musí na
dokumentaci o cvičení být podpis starosty obce.
Pomineme-li skutečnost, že to je dáno předpisem, je nutné říci, že vědět, že tento podpis má
velikou váhu v případě, stane-li se nehoda nebo
úraz člena jednotky. A starosta obce by měl
vědět, kde mu jeho majetek mimo obec jezdí.
Prakticky to jde udělat také tak, že každý velitel jednotky, která se cvičení zúčastní, přinese tomu okrskovému veliteli, na předtištěném
dokladu podpis starosty obce. Ten bude potom
přiložen jako příloha dokumentace. ORV na
svém dubnovém jednání sjednotila hodnocení
těchto cvičení a po odsouhlasení ve výkonném
výboru OSH, budou velitelé okrsků s těmito
podmínkami nutných k hodnocení cvičení včas
seznámeni.
Předposlední připomínkou je fakt, již po několik let, zde nabízený, a to skutečnost, že ORV
je zde pro Vás a je ochotna při sebemenších
problémech poradit s jejich řešením, stačí jen
zavolat.
A poslední informace:
– Okresní soutěž v PS dospělých a dorostu se
koná 4. 6. 2016 na stadionu v Jaroměři. Už
nyní je možnost přihlásit svou účast.
– Žernov – 25. 6. se tam koná netradiční soutěž
„Žernovský bejk“. Bližší údaje na www.sdhzernov.cz
– Žernov – 26. 6. (neděle) silová soutěž v TFA,
pořadatel KSH Hradec Králové (p. Šeps).
– Proběhla beseda s generálním ředitelem HZS
generálem Rybou.
– Nabízí rozšíření řidičského průkazu z B na C
– v zařízení HZS.
– Investiční dotace na pořízení hasičských
9místných aut pro všechny JPO.
– Investice na stavbu hasičských zbrojnic.
– Úraz dobrovolného hasiče je považován jako
pracovní úraz, nemocenská v plné výši.
– Dne 4. 5. je svátek sv. Floriána – patrona hasičů. V Praze se chystají slavnosti s vyznamenáváním hasičů, velká výstava hasičské
techniky a v chrámu Sv. Víta slavnostní mše
za hasiče.
Paclík Miloslav, vedoucí ORV

Vážení kolegové hasiči
Protože v letošním roce dochází k hodně změnám v návaznosti k jednotkám sboru dobrovolných hasičů, chtěl bych vás s nejdůležitějšími
změnami seznámit.
První změna nastává v přihlašování velitelů
JSDH na „odbornou přípravu k prodloužení odborné způsobilosti – kurz V8“ (cyklická odborná
příprava).
Od letošního roku je nutné přihlásit se na jeden z termínů toho kurzu, z důvodu kapacity zařízení, ve kterých se odborná příprava koná – přihlášky zasílat na HZS k rukám Ing. M. Řeháka.
V roce 2016 se koná jarní termín kurzu V8 na
Klučance, kde je kapacita cca 100 lidí.
Podzimní termín odborné přípravy se koná
v autokempu Brodský (kapacita cca 75 lidí).
Vzhledem ke sjednocení odborné přípravy
velitelů JPO II, III, V a VI se cyklické školení
v roce 2016 týká 180 velitelů, a proto je nutné
naplánovat rozdělení dle kapacit zařízení, kde se
bude odborná příprava konat. Tento krok však
bez předchozího přihlášení účastníků kurzu nelze realizovat.
Další změna, která se týká jednotek sboru
dobrovolných hasičů, je v dotaci na odbornou
přípravu a v dotaci za výjezd jednotky mimo katastr své obce. Od letošního roku se budou tyto
dotace vyhodnocovat od 1. 9. předešlého roku do
31. 8. současného roku (ne kalendářní, ale školní
rok). Dotaci již nebude nutné vyhodnocovat na
dvakrát, jak tomu bylo do loňského roku, ale vše
se „vyúčtuje“ najednou za celý rok. Dojde tím
ke zjednodušení agendy a obce dostanou dotaci
dříve, než tomu bylo doposud (dotace musí být
realizována do 31. 12. daného roku).
Královéhradecký kraj zakoupil multilicenci navigačního software pro jednotky požární ochrany
dislokované na území královéhradeckého kraje.
Program funguje na mobilním telefonu nebo tabletu se systémem android 4 a vyšší, dále musí mít
modul GPS a SIM s datovým tarifem. Více informací naleznete v článku na adrese http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-podpora-jednotek-sdh.
aspx Správce systému je HZS královéhradeckého
kraje, oddělení OPŘ-KIS v Hradci Králové.
Na závěr mi dovolte, abych vám poděkoval
za spoustu odvedené práce a pomoc lidem, kteří
vaši pomoc při mimořádných událostech potřebují.
mjr. Ing. Martin Řehák, vedoucí pracoviště
IZS a služeb, HZS KhK ÚO Náchod

Vážení bratři a sestry hasiči,
dne 4.–5. 3. 2016 se konalo krajské setkání
OORP Královéhradeckého kraje. Zúčasnilo se
jej celkem 33 zástupců OORP a lektorů. Po
zahájení následovala praktická ukázka a poté
i prezentace fy CIUR, a. s., výrobce a dodavatele foukaných izolací s názvem Climatizer plus.
Dále nás plk. Ing. Josef Petrák, náměstek
ředitele krajského HZS, seznámil se statistikou
činnosti HZS KHK v roce 2015. Jednalo se
o přehled událostí v PO v našem kraji. Následovala rozprava k tématu činnosti RPVČ v obcích
a SDH. Druhý den jsme projednali POOD pro
rok 2016 a zhodnotili zkušenosti z loňského
ročníku.
Dále jsme byli seznámeni s Metodickým pokynem SH ČMS k získání a prodlužování odborností v oblasti požární prevence, s pracovním návrhem zkušebních otázek k získání odb.
Preventista III st.
Mjr. ing. František Stejskal z ÚO HZS Náchod nás seznámil s novou vyhláškou č.34/2016
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Jako
poslední nás por. Bc. Miroslava Schefzu Dis
z odboru prevence a kontroly ÚO HZS Náchod
seznámila s jejich činností. Vedoucí KORP potom poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu tohoto setkání a jednání OORP
KhK ukončil.
František Kraus, ved OORP Náchod

Kalendář soutěží, oslav a dalších akcí
pořádaných SDH v okrese Náchod (aktualizace 25. 4. 2016)
Datum
7. 5.
7. 5.
7. 5.
7. 5.
7. 5.
8. 5.
13. 5.
14. 5.
14. 5.
14. 5.
14. 5.
14. 5.
21. 5.
21. 5.
21. 5.
21. 5.
22. 5.
28. 5.
28. 5.
28. 5.
4. 6.
4. 6.
4. 6.
4. 6.
4. 6.
11. 6.
11. 6.
11. 6.
11. 6.
11. 6.
18.–19. 6.
18. 6.
18. 6.
25. 6.
25. 6.
25. 6.
25. 6.
25. 6.
2. 7.
2. 7.
5. 7.
15. 7.
17. 7.
1. – 5. 7.
23.7. – 6.8.

6. 8.
20. 8.
20. 8.

25. – 28. 8.

27. 8.
27. 8.
září
10. 9.
10. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
24. 9.
24. 9.
24. 9.
24. 9.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
15. 10.

Pořádá: SDH, ... Název akce
Česká Metuje
Memoriál Ludvy Kracíka + okrsek Ostaš
Křinice
Pohár starostky a Memoriál velitele
Horní Rybníky
O pohár starosty obce Zábrodí v PÚ
okrsek Č.Kostelec okrsková soutěže
Heřmanice
Pohár starosty obce v PS,M,Ž, MH
Nízká Srbská
Pohár starosty SDH
okrsek N.M. n.M. okrsková soutěž
Bohdašín
Bohdašínský pohár
Bezděkov nad Met.
okrsek Náchod
okrsková soutěž
Vlčkovice (Dolany)
okrsek Hronov
okrsková soutěž
Božanov
O pohár starosty obce Božanov
Žďár nad Metují O Žďárskou putovní proudnici
Nahořany
Soutěž v PÚ, zařazeno do NHPL
Velká Bukovina Bukovinský kačák
Velký Třebešov O pohár obecního úřadu + soutěž VČHL
OSH Náchod
Okresní soutěž hry Plamen
Josefov
Josefovský pohár v PÚ, M,Ž,MH
Chvalkovice
soutěž Florian
OSH Náchod
Okresní soutěž v PS a Dorostu
Hořičky
Put. pohár obce Hořičky + oslavy 135 let
Žďárky
Žďárecká špička – soutěž v PÚ,M,Ž
Nízká Srbská
soutěž v PS, odpol. výstava has.techniky,
okrsek Bor
okrsková soutěž
Bezděkov n. Met. Bezděkovská šedesátka
Hejtmánkovice
Pohár st. obce a Memoriál B. Myšáka
Slatina n. Úpou Memoriál br. Karla Pavláska v PS
Bělý
O Bělský džbánek
Vlčkovice (Dolany)
KSH KHK
Krajská soutěž MH a Dorostu
Velká Ledhuje
O pohár starostky města Police n.M.
okrsek Dolany
okrsková soutěž
KSH KHK
Krajská soutěž v PS
Bohuslavice
Pohár starosty obce v PÚ
Bohuslavice
O pohár starosty obce – netradiční PÚ
Miskolezy
Miskolezská zatáčka
Žernov
Soutěž pro jednotlivce – Žernovský bejk
Vlkov
Vlkovská ulička o pohár starosty obce
Černčice
soutěž v PÚ
Rožnov
Pohárová soutěž v PÚ
Provodov
Provodovská proudnice
?
Přebor nejen dorostu
SH ČMS
Mistrovství ČR dětí a dorostu
OSH Náchod
Letní tábor Kamenec
Bukovice
s. o nejrychlejší sání – Bukovický zadek
Přibyslav
Přibyslavský pohár – netr. soutěž v PÚ
Jasenná
Jasenský pohár
SH ČMS
Mistrovství ČR v PS
Vysokov
O pohár starostky
Vysokov
Noční soutěž
Vysoká Srbská
O pohár st. obce – soutěž v PS ↑40 let
Jetřichov
O pohár starosty Jetřichova
Bukovice
O pohár starosty obce + soutěž NHPL
Velichovky
O pohár starosty obce + soutěž VČHL
Jaroměř
Jaroměřský pohár, MH
Machovská Lhota O putovní pohár SDH
Kramolna
O pohár st. obce – zařazeno do NHPL
Spy
O pohár starosty SDH
Žernov
Žernovské hry mladých hasičů
Suchý Důl
O putovní svatováclavský pohár
SH ČMS
MČR v klasických disciplínách CTIF
Hronov
Hronovský pohár
Hlavňov
O putovní pohár SDH
Jezbiny
O zlatou proudnici v PÚ
Mezilesí
Memoriál Josefa Kárníka v ZPV

Poznámka
od 9.00 hod. v České Metuji
soutěž v PS
M,Ž, od 14 hod., hřiště Zábrodí
od 14 hod., hřiště Zábrodí
od 9.30 hod. v Brodě mezi Mosty
MH
od 16.30 h. na hřišti ve Vrchovinách
MH
Pohár starosty obce
od 10 hod. na hřišti v Jizbici
O pohár starostky Vlčkovice
od 9 hod. areál kempu Velký Dřevíč
M,Ž, od 10 hod., na hřišti
od 10 hod., areál Vagon
areál ZŠ Plhov
od 10 h. u voj. střelnice, Ravelín XIV
+ okrsková soutěž
stadion Jaroměř
v areálu fotbalového hřiště
od 13.30 hod., cvičiště Žďárky
večer taneční zábava Nanovor
od 9 hod. na hřišti v Nízké Srbské
MH
od 9 hod., hřiště TJ Sokol
M,Ž, od 9 hod., přírodní parket
od 13 hod. u rybníka v Bělém
Noční soutěž
v Nové Pace (okr. Jičín)
od 9 hod., cvičiště v Ochozi
+ Florian Chvalkovice
okr. Hradec Králové
MH, MH od 9 hod. na sokolské zahradě
M,Ž od 13 hod. na sokolské zahradě
u sokolovny, více www.sdhzernov.cz
od 13 hod.
M,Ž,MH
od 17 hod. na hřišti
České Budějovice (Jihočeský kraj)
Kamenec v Orl. horách
od 9.30 hod. na koupališti + také PS8
Brno

areál PS Jaroměř
od 13 hod.
od 13 hod. na hřišti za OÚ
od 13.30 hod.
MH
Dvůr Králové nad Labem
MH
M,Ž,MH
MH

Oslavy SDH – 2016

			
Datum
Pořádá: SDH, ... Název akce
14. 5.
Velký Dřevíč
130 let
3. 6.
Nízká Srbská
135 let – slavnostní schůze
4. 6.
Nízká Srbská
135 let
4. 6.
Hořičky
135 let + soutěž
17. 6.
Sendraž
120 let
18. 6.
Velký Třebešov 120 let
25. 6.
Zaloňov
125 let
?
Hořičky
135 let
červenec Bezděkov n. M. 135 let

Poznámka

v areálu fotbalového hřiště
od 13 hod.
od 13 hod. na hřišti

Termíny školení velitelů
a strojníků JSDH 2016
Od roku 2014 se změnil systém odborné přípravy velitelů a strojníků JSDH. Informace jsou
na www.oshnachod.cz v sekci „odborné způsobilosti – Pravidla školení velitelů a strojníků
platná od roku 2014“.
Na www.oshnachod.cz v sekci „Odborné
způsobilosti“ jsou umístěny seznamy platných
osvědčení velitelů a strojníků JSDH, prezenční
listiny ze školení a plán školení a výcviku pro
rok 2016.
V prvním pololetí (v březnu a v dubnu) již
všechna školení proběhla (COP velitelů na Klučance, velitelské i strojnické dny). Také v dubnu
proběhl Základní kurz hasiče na stanici HZS ve
Velkém Poříčí, kterého se zúčastnilo 25 hasičů.
COP strojníků (S16 a S8) JPO II, III, V a VI
– pouze v ÚHŠ Bílé Poličany celý rok dle jejich
rozvrhu, více na www.uhsbp.cz.
V druhém pololetí budou tyto školení – pro
ty, kdo nebyl v prvním pololetí:
COP velitelé (V8) JPO II, III, V a VI – ve
čtvrtek 1. 9. od 14.30 hod. v Autokempu Brodský u ČK.
S přespáním navazuje druhý den v pátek 2. 9.
od 8 hod. velitelský den pro JPO.
(Školení V8 je platné i pro velitele JPO V,
kteří již absolvovali kurz V40 v ÚHŠ Bílé Poličany. Velitelů, kteří ještě neabsolvovali školení
V40 v B.P., se toto školení netýká!
Strojnický den pro JPO II, III, V a VI (nenahrazuje COP):
V úterý 13. 9. bude v Jaroměři od 15.30 hod.;
v úterý 20. 9. bude pro Náchodsko na CPS HZS
Velké Poříčí od 15.30 hod.; a v úterý 27. 9. bude
v Broumově na PS od 15.30h.
Velitelé a strojníci, kterých se cyklické školení týká, si mohou vybrat termín buď v prvním
nebo ve druhém pololetí (kurzy jsou totožné)!

Malé zamyšlení...
Na návrh ministra obrany schválila vláda
a Parlament ČR odměny členům aktivních záloh, lidově řečeno „dobrovolným záložákům“,
ve výši 18 tis. Kč ročně, za podmínky že absolvují jedno cvičení ročně. Veškerý výcvik mají
členové aktivních záloh plně refundovaný státem, respektive ministerstvem obrany, zaměstnavatel je musí ze zákona na výcvik uvolnit,
výstroj a výzbroj a vše potřebné jim zajišťuje
ministerstvo obrany. Členové aktivních záloh
nebyli zatím nasazeni do žádné akce, jen se uvažovalo o jejich případném nasazení spolu s profi
armádou na ostrahu státní hranice v souvislosti
s migranty.
Dobrovolní hasiči, členové JSDHO jsou financováni obcemi z obecních rozpočtů, de facto
z rozpočtu jednotek, často mají i problém s uvolňováním z práce, výcvik proto většinou absolvují ve svém volnu. Dobrovolní hasiči pomáhají
kdykoliv je potřeba, v kteroukoliv denní i noční
hodinu, jejich práci již mnozí berou jako samozřejmost a nikdo si ani snad neuvědomuje, že
i oni mají svá zaměstnání, rodiny, koníčky. Každá akce, ať výcvik nebo ostrý zásah, je proto
vždy na úkor něčeho – rodiny, koníčků, odpočinku po práci, a odměnou jim je poděkování nebo
v případě nějaké velké události, medaile nebo
vyznamenání...
Co tím chci naznačit? Samozřejmě vůbec
nic...
Břetislav Krčil,
starosta okrsku Česká Skalice
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Datum
1. 5.
11. 5.
červen
4. 6.
4. 6.
10. 6.
15. 6.
25. 6.
25. 6.
25. 6.
26. 6.

Další hasičské akce – 2016

Pořádá: SDH, ... Název akce
Poznámka
Spy
otevření Hasičského muzea
V.V. OSH Ná
Jednání Výkonného výboru OSH Náchod * plánované termíny (změna možná)
Vysokov
Pohádkový les
start na hasič. závodišti u Myslivce
Nízká Srbská
večerní zábava s Nanovorem
od 19 hod. v NS
Šonov, Provodov účast na akci k Výročí bitvy 1866
N. Město n. M.
Branně bezpečnostní den pro ZŠ
letiště N. M. n. M.
V.V. OSH Ná
Jednání Výkonného výboru OSH Náchod * plánované termíny (změna možná)
Nízká Srbská
Tour de Torpédo
Velký Dřevíč
Dřevíčská lávka
koupaliště
Přibyslav
Letní hasičský ples
od 17 hod. na hřišti
Velký Dřevíč
Dětský den
koupaliště
1.7. – 10.7.
SDH Teplice n. M. Letní tábor MH Soptíci 2016
v Adršpachu
16. 7.
Opočno
Celorepublikový sraz parních stříkaček od 13 hod. v Opočně
23.7. – 6.8.
OSH Náchod
Letní tábor Kamenec 2016
Kamenec v Orl. horách
23. 7.
Velká Bukovina Pohádková cesta
od 14.00 hod., u HZ V. Bukovina
červenec okrsek Bor
sportovní akce okrsku a rod. přísl.
na hřišti v N.Srbské
srpen
Velký Dřevíč
Řezňa fest (rockový festival)
13. 8.
Nahořany
Letní zábava s živou hudbou
17. 8.
V.V. OSH Ná
Jednání Výkonného výboru OSH Náchod * plánované termíny (změna možná)
26. 8.
Bukovice
Posvícenská zábava
27. 8.
Hustířany
Posvícenské oslavy
27. 8.
Žernov
Sousedská veselice, minibike-závod dětí kolo, nohejbal, večer hudba, tanec
2. 9.
okrsek NMnM
Prověrky techniky okrsku
od 16.30 hod. ve Vršovce
10. – 12. 9.
Velká Bukovina Bukovinské posvícení
U Hasičské zbrojnice
mezi 19.a 23. 9. KSH KHK
Krajský aktiv Zasloužilých hasičů KHK na Pecce (okr. Jičín)
14. 9.
V.V. OSH Ná
Jednání V.V. OSH Ná + starostové okrsků * plánované termíny (změna možná)
8. 10.
Bohuslavice
Posvícenská zábava
od 20 hod. v Orelně
16. 10.
Přibyslav
Posvícenské „Stínání kohoutů“
od 14 hod. na návsi
19. 10.
V.V. OSH Ná
Jednání Výk. výboru OSH Náchod
* plánované termíny (změna možná)
22. 10.
Vršovka
Hasičský výlov rybníka
24. 10.
Černčice
Posvícenská zábava
říjen
ORP
Seminář prevence
na HZS Velké Poříčí
5. 11.
Provodov
Mariáš turnaj
od 14 hod. v HZ
16. 11.
V.V. OSH Ná
Jednání Výkonného výboru OSH Náchod * plánované termíny (změna možná)
19. 11.
SH ČMS
Gala odpoledne hasičských sportů
Divadlo U hasičů Praha
15. 12.
V.V. OSH Ná
Vánoční jednání V.V., OR, star.okrsků
* plánované termíny (změna možná)
25. 12.
Velichovky
Vánoční šipkový + pinpongový turnaj
Všechny došlé „Pozvánky“ – bližší informace, propozice apod. vkládáme na naše internetové stránky www.oshnachod.cz pod „Soutěže“ a dále
„Pozvánky, propozice apod. na soutěže, oslavy a další akce SDH a OSH Náchod“.
* Výkonný výbor schvaluje všechna vaše navržená vyznamenání vašim členům (medaile i stužky za věrnost), proto prosím vaše výborem schválené, orazítkované a podepsané návrhy včas přineste na OSH!
Okresní vyznamenání – návrhy donést cca 14 dnů před vašim termínem předání a před jednáním V.V. Krajská vyznamenání – návrhy donést cca
2 měsíce před vašim termínem předání a před jednáním V.V.
Vyznamenání z ÚSH ČMS – návrhy donést alespoň 3 a více měsíců před vaším termínem předávání (tyto návrhy musí chválit V.V. OSH, dále
V.V. KSH a pak V.V. SH ČMS, které zasedá cca jednou za 2 měsíce (v lednu, březnu, dubnu, červnu, září, říjnu, listopadu).
A ke konci roku před VVH SDH je toho vždy hodně a nestíhají se vyznamenání zpracovávat (hlavně ty z SH ČMS), takže opravdu donést
VČAS!!!

Sportovní poháry a medaile
různých velikostí, tvarů a barevných provedení
ohňostroje

GARANTUJEME SLEVU 10–15 % při objednávce nad 2.000 Kč
všem hasičským sborům v širokém okolí.
Pro přidělení slevy přiložte tento zpravodaj SOPTÍK!
Akce platí do 30. 9. 2016
!!! Domluvení na objednávku, nutné na telefonu: 776 111 067 !!!

Fireworks service
Náchod, ul. Riegrova 197
(naproti staré lékárně)
email: fw.nachod@seznam.cz
tel: 776 111 067, 739 329 286

Okresní soutěž v požárním sportu 2016
Okresní soutěž se bude konat v sobotu dne
4. června 2016 v Jaroměři (na atlet. stadionu).
Okresní soutěž v PS proběhne dle Směrnic
hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy,
vydaných SH ČMS, platných od 1. 1. 2012. Soutěž bude spojena s Okresní soutěží Dorostu.
Písemné přihlášky (a celé propozice), najdete na internetu na www.oshnachod.cz, zašlete ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ nejlépe do 25. 5.,
nejpozději však do 31. 5. 2016 na OSH Náchod.
Které družstvo přihlášku neodevzdá včas, nebude připuštěno k okresní soutěži!!!
S přihláškou bude vybírána záloha na startovné 500 Kč, která bude družstvu vrácena při
prezenci; pokud družstvo na soutěž nepřijede, je

záloha nevratná!!! Stravu si bude hradit každý
sbor sám!
Při prezenci se budou vybírat členské průkazy soutěžících (i s fotkou a razítkem OSH
přes foto)!
Propozice k soutěži: více na www.oshnachod.cz
Příjezd soutěžních družstev 7:00 hod.
Prezence sout. družstev
7:00–7:30 hod.
Tréninky soutěžících
7:15–7:30 hod.
Nástup soutěžních družstev 7:45 hod.
Zahájení soutěže 		
8:00 hod.
Disciplíny:
1. Pořadová příprava
2. Požární útok
3. Běh na 100 m s překážkami
4. Štafeta 4x 100 m

