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Sestry a bratři,
máme za sebou další etapu hasičského života. Prošli jsme výročními valnými hromadami sborů dobrovolných hasičů a okrsků, kde jsme bilancovali
svou činnost v roce 2016. Jsem rád, že co se týká počtu SDH našeho okresu, jsme se moc nezměnili. V současné době náš okres registruje 131 SDH
a zhruba 5 800 členů. Počet mladých hasičů se nám pohybuje kolem 800
členů. Doufám, že se nám tyto počty budou spíše navyšovat, abychom se
nemuseli bát o budoucnost hasičů v našem okrese.
V letošním roce nás čeká spousta úkolů, které se budou týkat legislativy.
Kdo bude mít zájem o výměnu členského průkazu z důvodu přečíslování členské základny, průkaz vám vyměníme v kanceláři OSH Náchod. Členům do 30
let můžeme nabídnout plastové průkazy se slevovým kódem EYCA, pomocí
kterého budou moci majitelé průkazek čerpat slevy od zhruba 1000 subjektů.
Tyto průkazky musí být opatřeny fotografiemi z důvodu identifikace majitele.
Platnost těchto průkazek je omezena na 4 roky a po té době se musí vyměnit za nové nebo se slevový kód zneplatní. Další jsou plastové průkazky bez
slevového kódu, které nejsou časově omezeny. Tyto druhy průkazek vydává
ústředí v Praze za cenu 30 Kč, na základě objednávek OSH. Fotografie na
průkazky je nutné emailem zaslat na OSH Náchod a naše pracovnice je nahrají do centrální evidence členů SDH. Třetím druhem jsou klasické papírové
průkazky, které vám vydáme na OSH. Dalším důležitým krokem je schválení novelizace Stanov našeho sdružení, které schválilo Shromáždění starostů
OSH v Přibyslavi dne 22. 4. 2017. Je to hlavně z důvodu změny specifikace
statutárních zástupců ve všech článcích našeho sdružení. Budeme také jednat o problematice EET a možného dopadu na naše sdružení. Dále budeme
připravovat školení a výcvik našich členů ve spolupráci s HZS KhK ÚO Náchod. Budeme připravovat nespočet soutěží na všech stupních SDH. Okresní
kolo hry plamen proběhne 27. 5. na školním stadionu v Náchodě na Plhově
a okresní soutěž v PS dospělých a dorostu tentokrát v neděli 4. 6. na lehkoatletickém stadionu v Jaroměři. Od příštího roku se opět navrátíme na nově
zrekonstruovaný stadion v Náchodě na Hamrech.
Samozřejmě se také budeme zabývat na jednáních VV OSH příspěvky,
které nám zašlete ze sborů našeho okresu. Budeme prohlubovat meziokresní

spolupráci, zajišťovat dostupné dotační tituly z KÚ, MŠMT a MV a dalších
subjektů na naši společnou činnost. Budeme podporovat činnost na úseku
mládeže, prevence, represe, samaritánů, aktivu Zasloužilých hasičů a historie v našem okrese.
Sestry a bratři, to je asi ve zkratce nástin činnosti v roce 2017. Já osobně
vám všem děkuji za práci, kterou odvádíte na rozvoj hasičského hnutí na
našem okrese. Naše činnost je z vyšších článků hodnocena na vysoké úrovni
a věřte, že je to jen díky vašemu úsilí a nespočtu hodin strávených v hasičárnách při naší činnosti. Poděkujte, prosím, svým rodinným příslušníkům
za nemalou podporu naší činnosti. Přeji vám v letošním roce hlavně hodně
zdraví, štěstí a rodinné pohody. Budu se s vámi těšit na shledanou při akcích, které budete pořádat v roce 2017 ve svých sborech a obcích.
Ivan Kraus, starosta OSH Náchod

Setkání ZH okresu Náchod v Ratibořicích (2015).

Kancelář OSH informuje
Vyhodnocení okrsků za druhé pololetí 2016
Podmínky pro přiznání finančních příspěvků splnily a doložily k 31. 1. 2017 tyto okrsky:
Broumov, Ostaš, Bor, Hronov, Červený Kostelec,
Náchod, Mezilesí, Nové Město n. Met., Česká
Skalice, Hořičky, Jaroměř, Jasenná, Velichovky.
Odevzdání členských příspěvků na rok 2017
Čl. příspěvky letos odevzdali všichni včas.
Děkujeme. :-)
Hlášení o činnosti SDH za rok 2016
Hlášení letos odevzdali také všichni včas.
V evidenci máme nyní 131 SDH = MH 772, dospělých 5 063, celkem 5 835 všech členů.
Revizor účtů – chybí
Těmto SDH ještě chybí zvolený Revizor účtů
(pro SDH, kde je méně než 30 členů): Broumov,
Dolsko, Rychnovek, Šestajovice a Šonov u Broumova. Žádáme o jeho zvolení a nahlášení na
OSH Náchod.
Přístup do Evidence členů SDH pro sbory
Přístup do evidence je 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.
! Pozor: v této evidenci nic neměňte, nedopisujte, nepřepisujte, protože se vaše změny stejně
neuloží, i když to tak vypadá, a při příští aktualizaci se vám to ztratí!!! Pokud potřebujete něco
upravit, tak nám to pošlete mailem a my vám to
opravíme, doplníme.
Evidence členů a mladých hasičů
V některých sborech nezapomínejte přihlásit
18leté dorostence do dospělých. Pokud máte děti
registrované v kolektivu mladých hasičů a další
rok už je do kolektivu nenapíšete, z evidence vám
vypadnou! Např. když jim je 18 let nebo když už
neregistrujete dorost a nenapíšete ho do evidence
dětí, tak je potřeba ho přihlásit do dospělých (vyplnit evidenční kartu).
Nová registrační čísla SDH
V září 2016 ústředí SH ČMS celorepublikově
přečíslovalo všechny své členy, takže se každému

kraji, okresu i všem členům změnilo jeho registrační číslo (takže OSH Náchod již nemá 3605,
ale nově 523; např. SDH Náchod mělo 3605 026
nyní má 523 065 + další tři čísla pro každého člena), ústředí to seřadilo podle vzniku SDH v každém okrese a podle vstupu každého člena.
Změna statutárního orgánu SDH – změna starosty SDH
Při změně starosty SDH (statutárního zástupce) musíte vždy vyplnit a odevzdat na OSH Náchod tyto tiskopisy:
Příloha k registračnímu listu SDH – 3x originál
s podpisy
Souhlas se zápisem SDH – 1x (ověřený podpis)
Výpis z usnesení VH SDH – 1x
Přeregistrace SDH (na spolky) 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.
(pokračování na straně 4)

Udělejme společně správnou věc
Jsme nestátní nezisková organizace, která
pomáhá lidem po popáleninovém úrazu a jejich
blízkým vyrovnat se s psychickými, sociálními
a fyzickými následky úrazu a vrátit se co nejdříve zpátky k aktivnímu životu. Součástí naší práce
jsou i preventivní a vzdělávací aktivity, které vedou ke snížení četnosti a závažnosti popáleninových úrazů.
Rádi bychom vašemu sboru nabídli spolupráci, díky které
1. získáte možnost zatraktivnit vámi pořádané
akce pro veřejnost,
2. rozšíříte povědomí o prevenci požárů a popáleninových úrazů,
3. pomůžete desítkám dětí, mladých lidí i dospělých, kteří utrpěli popáleninový úraz a jsou nuceni se poprat s jeho následky.

S NĚKTERÝMI SBORY JSME UŽ SPOLUPRÁCI NAVÁZALI
Vedle řady jiných činností, které pro popálené
děláme, jsme v roce 2015 uspořádali veřejnou
sbírku formou prodeje náplastí na popáleniny od
společnosti Mölnlycke Health Care, která nám
tyto náplasti poskytla jako dar.
Do sbírky se zapojily desítky sborů především
z Kraje Vysočina a Královéhradeckého kraje
a zaměstnanci společnosti Požární bezpečnost,

s.r.o. Díky jejich obdivuhodnému přístupu a nasazení byla vybrána úctyhodná částka 318.410 Kč.
Tyto peníze nám umožnily poskytnout podporu více než sedmi stovkám popálených pacientů
při hospitalizaci a při individuálním poradenství,
uspořádat osm jednodenních workshopů a seminářů pro rodiče popálených dětí a popálené
pacienty, zrealizovat pět pobytů pro rodiny s popálenými dětmi a dva pobyty pro popálené děti
a mladé lidi.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT
Na pomoc popáleným tu naštěstí nejsme sami.
Jste tu i vy! Často i díky vám tito lidé vůbec
přežili. Pojďte se zapojit do pomoci popáleným
a prokažte sílu a odhodlání vašeho sboru!
Konkrétní kroky spolupráce jsou následující:
1. Po projevení vašeho zájmu za vámi přijedeme a předáme vám všechny náležitosti (oficiální oznámení o pořádání sbírky, plnou moc
a Osvědčení z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, které musí mít každá osoba pověřená
konáním sbírky u sebe).
2. Dále vám předáme předem domluvený počet
náplastí na popáleniny od společnosti Mölnlycke Health Care, leták s vysvětlením, jak se
náplasti používají, a Kapesního rádce první

pomoci u termických úrazů jako poděkování
přispěvatelům.
3. Sami zvolíte, jakou formou a při jaké příležitosti budete náplasti prodávat – jiné sbory realizovaly sbírku například při preventivní akci
pro veřejnost, při pořádání závodů nebo si náplasti koupily pro svoji osobní potřebu do domácí lékárničky a do lékárniček v hasičských
vozech. Prodejní cena náplasti je 50 Kč.
4. Jakmile bude sbírka vaším sborem ukončena,
poukážete vybrané peníze na účet veřejné sbírky.
5. Sbírkový účet je každý rok vyúčtován podle
zákona a zapojené sbory jsou informovány,
jak bylo s penězi naloženo.

JDETE DO TOHO S NÁMI?
Vidíte v nabízené spolupráci smysl? Chcete se
zapojit? Velmi nás to těší!
V takovém případě se s námi spojte e-mailem
nebo telefonicky, konkrétně s koordinátorkou
sbírky Klárou Mayerovou (tel.: +420 604 207
277, klara.mayerova@popalky.cz), která vám
vysvětlí vše, co ohledně sbírky potřebujete vědět.
Zároveň se domluvíte na podrobnostech spolupráce. Nebo se můžete obrátit na OSH.
S díky a pozdravy www.popalky.cz,
popaleniny.cz; facebook.cz/popalky

Požární ochrana Zprávy z odborné rady velitelů
očima dětí 2017
Do konce února si děti mohly připravovat
své práce – kreslit obrázky, psát zajímavé
příběhy nebo natočit video do soutěže POOD
jako každý rok. Poté proběhlo hodnocení na
okrese a dále na kraji.
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE PO OČIMA
DĚTÍ 2017
Dne 26. 5. 2017 proběhne v Bílých Poličanech
slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola výtvarné a literární soutěže PO očima dětí 2017.
Z prací členů náchodského okresu se letos
umístilo mnoho našich mladých hasičů.
Zatím nebudu prozrazovat místa, ale jsou to
tito šikovní mladí hasiči:
Lucie Karlová (Velichovky), Natálie Kudrnáčová (Brzice), Adéla Nevoránková (Bukovice),
Michaela Petrovská (Jasenná), Kateřina Kovářová (Nové Město nad Metují), Michal Doskočil (Mezilesí), Adam Weiss (Nahořany), Zuzana
Macková (Bohuslavice), Denisa Andrášková
(Mezilesí) a Šimon Šinkora (Nový Hrádek).
Někteří z nich postupují i do republikového
kola.
Všem, i těm, kteří se umístili v okresním kole,
moc gratulujeme.

Pro ORV začal letošní rok na přelomu ledna
a února prvním jednáním rady, kde jsme za přítomnosti některých velitelů okrsků hodnotili i taktická cvičení okrsků za rok 2016. Větší část velitelů
se nedostavila. Hlavním kritériem bylo splnění pěti
úkolů, které ORV pro rok 2016 zadala a které se
měly na tomto cvičení objevit. Hodnocení dopadlo
pro převážnou část okrsků nad očekávání dobře.
Jen okrsky Dolany a Studnice cvičení neprovedly, v okrsku Dolany jsme doufali v hnací sílů jediné JPO III v tomto okrsku JSDH Chvalkovice,
která má jak technické, tak i ostatní předpoklady,
aby cvičení v okrsku bylo realizováno. Bohužel to
nějak nedopadlo. Škoda. Okrsek Studnice již „spí“
delší dobu, tam se neděje vůbec nic. Daleko více
se čekalo od okrsku Meziměstí, kde cvičení sice
proběhlo, ale nadobro propadla předložená dokumentace velitelem okrsku, která nesplňovala potřebné parametry. Chtěl bych jenom připomenout,
že dokumentace z těchto cvičení je v jádru stejná
jako je dokumentace o zdolávání požáru a zpráva
o zásahu. Protože se u většiny cvičení objevil i pozorovatel z ORV, víme, že cvičení se blížila k provedení, jak si rada představuje. Jen ještě vždy, dbát
na to, aby si ty zadané úkoly vyzkoušelo co nejvíc
přítomných hasičů.
Až budete číst tyto řádky, budou za námi dvě
další akce. Obě jsou náplní hlavně HZS ÚO Náchod, ale ORV zde pomáhá a přispívá technickým
a i ostatním zajištěním. Jsou to v nové podobě pro-

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

Fireworks service
GARANTUJEME SLEVU 10–15 % při objednávce nad 2.000 Kč
Náchod, ul. Na Hamrech 874
všem hasičským sborům v širokém okolí.
email: fw.nachod@seznam.cz
Pro přidělení slevy přiložte tento zpravodaj SOPTÍK!
tel: 776 111 067, 739 329 286
Akce platí do 30. 9. 2017
!!! Domluvení objednávky, nutné předem na telefonu: 776 111 067 !!!

vádění pravidelná jarní školení velitelů a strojníků,
která probíhala v měsíci březnu a dubnu. Druhá
akce byl tradiční Základní kurz hasiče, kde již 24
let pomáháme velitelům JSDH s vyškolením adeptů na členy jejich JSDH. Ten proběhl ve dnech
3.–7. 4. na stanici HZS ve Velkém Poříčí. Letos se
kurzu zúčastnilo 25 členů JSDH.
Další akcí, která je plně v režii OSH, je okresní
kolo soutěže v PS dospělých a dorostu v PS. Ta se
bude konat na stadionu v Jaroměři v neděli 4. 6.
2017. Přihlášky na soutěž a Organizační zajištění si
lze stáhnout z internetových stránek OSH.
O soutěžích TFA na Žernově jsem se již zmiňoval na podzim, ale chci vás seznámit i s kladným
hodnocení této akce KORV, takže hasičům do
Žernova patří poděkování a i vyslovené přání, že
v Žernově i letos v druhé části roku budou pořádat další ročník „Žernovského Bejka“ a i krajskou
soutěž v TFA.
V dubnu byla ORV v Jaroměři u toho, kdy se
po dlouhé době uskutečnily zkoušky pro získání
odbornosti a odznaku Hasič III st. Přál bych si, aby
se více okrsků přihlásilo k získání tohoto odznaku. Závěrem jako vždy apeluji na vás na všechny, abyste se ve svých SDH a JSDH zamysleli
a mezi tu úžasnou práci na opravě zbrojnic, techniky
a kulturními akcemi, které ve svých sborech organizujete, zařadili i výcvik té hlavní „hasičiny“.
ORV je podle potřeby připravena okrskům a SDH
pomoci. Děkuji. Paclík Miloslav, vedoucí OORV

Nadešel jarní čas,
…na který po dlouhé zimě netrpělivě čekal
každý. Mnozí jezdí na zahrady a další užívané
pozemky, travní i lesní a uklízejí vše, co je potřeba. Ale hrozí i jedno velké nebezpečí a to je
požár. Jak je známo, plošné vypalování je ze zákona nepřípustné, ale i malý oheň je třeba mít
neustále pod kontrolou. Období je větrné, je tak
potřeba mít vždy po ruce různé hasební prostředky pro případné zažehnání požáru. Několik profesionálních i dobrovolných hasičských jednotek
k likvidaci následků po pálení klestí už letos vyjelo.
A proto vás všechny prosím o maximální opatrnost při jakékoli manipulaci s otevřeným ohněm,
aby byl vaším pomocníkem a ne škůdcem. Přeji
krásné jaro.
Fr. Kraus, vedoucí OORP

Kalendář soutěží, oslav a dalších akcí
pořádaných SDH v okrese Náchod (aktualizace 24. 4. 2017)
Datum
6. 5.
6. 5.
6. 5.
6. 5.
7. 5.
12. 5.
12. 5.
13. 5.
13. 5.
13. 5.
13. 5.
13. 5.
20. 5.
20. 5.
20. 5.
20. 5.
20. 5.
21. 5.
27. 5.
27. 5.
27. 5.
28. 5.
3. 6.
3. 6.
3. 6.
4. 6.
10. 6.
10. 6.
10. 6.
10. 6.
16. 6.
17. 6.
17. 6.
17.–18. 6.
18. 6.
18. 6.
24. 6.
24. 6.
24. 6.
24. 6.
24. 6.
24. 6.
24. 6.
1. 7.
1. 7.
1.–5. 7.
5. 7.
14. 7.
14. 7.
19. 8.
25.–27. 8.
26. 8.
26. 8.
26. 8.
září
2. 9.
9. 9.
9. 9.
9. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
23. 9.
23. 9.
23. 9.
23. 9.
30. 9.
7. 10.
7. 10.
14. 10.

Pořádá: SDH, ... Název akce
Česká Metuje
Memoriál Ludvíka Kracika
Horní Rybníky
O pohár starosty obce Zábrodí
ok. Č. Kostelec okrsková soutěž
Křinice
Pohár starosty a memoriál velitele
Nízká Srbská
Pohár starosty SDH
ok. N. Město n.M. okrsková soutěž
okrsek Mezilesí okrsková soutěž
okrsek Náchod
okrsková soutěž
Bezděkov n. Met. O pohár starosty obce
Vlčkovice
soutěž
Nahořany
O pohár starosty obce v PÚ (NHPL)
okrsek Hořičky Okrsková soutěž
Bohdašín
Bohdašínský pohár
Žďár nad Metují O putovní Žďárskou proudnici – PÚ
Velká Bukovina Bukovinský Kačák
okrsek Meziměstí okrsková soutěž
Lhota u ČK
soutěž (NHPL)
Velký Třebešov O pohár obecního úřadu (VČHL)
OSH Náchod
Okresní soutěž hry Plamen
Josefov
Josefovský pohár v PÚ, M, Ž, MH
Martínkovice
O pohár starosty obce
Běloves
Běloveský kilo, M, Ž, Dor.
Hejtmánkovice
O pohár st. obce a Memoriál B. Myšáka
Chvalkovice
soutěž
Žďárky
Žďárecká špička v PÚ, M, Ž
OSH Náchod
Okresní soutěž v PS a Dorostu
Bezděkov n. Met. Bezděkovská šedesátka
Bělý
O bělský džbánek
Slatina nad Úpou Memoriál br. Karla Pavláska v PS, M, Ž
Blažkov
soutěž (NHPL)
Vršovka
soutěž noční (NHPL)
Žernov
Žernovský bejk
Velká Ledhuje
O pohár starostky města Police n. M.
KSH KHK
krajská soutěž hry Plamen
KSH KHK
krajská soutěž Dorostu
KSH KHK
krajská soutěž v TFA
KSH KHK
krajská soutěž v PS
Bohuslavice
Pohár starosty obce v PÚ, MH
Bohuslavice
Pohár starosty obce v PÚ, M, Ž
Miskolezy
Miskolezská zatáčka
Velká Jesenice
Retro soutěž v PÚ (nad 35 let), M, Ž
Veba
O pohár personálního ředitele
Vlčkovice
noční soutěž
Vlkov
Vlkovská ulička o pohár starosty obce
Černčice
soutěž
SH ČMS
MČR dětí a dorostu
Rožnov
Pohárová soutěž v PÚ
Provodov
Provodovská proudnice
Martínkovice
O pohár SDH – noční
Přibyslav
Přibyslavský pohár – netradiční soutěž
SH ČMS
MČR v PS (dobr. i profesionální hasiči)
Vysokov
O pohár st. obce v PÚ (NHPL) + noční
Vysokov
noční soutěž
Jasenná
Jasenský pohár
Vysoká Srbská
O pohár starosty obce
Nový Hrádek
soutěž (NHPL)
Bukovice
O putovní pohár starosty obce (NHPL)
Jetřichov
O pohár starosty
Hořičky
O pohár starosty SDH
Velichovky
O pohár starosty SDH (VČHL)
Machovská Lhota O putovní pohár
Jaroměř
Jaroměřský pohár
Svinišťany
soutěž
Kramolna
soutěž (NHPL)
SH ČMS
MČR v klasických disciplínách CTIF
Žernov
Žernovské hry mladých hasičů
Suchý Důl
O Putovní svatováclavský pohár
Machovská Lhota O putovní pohár SDH
Hlavňov
O putovní pohár SDH
Hronov
O pohár starosty SDH
Jezbiny
O zlatou proudnici v PÚ
Mezilesí
Memoriál Josefa Kárníka v ZPV

Poznámka
od 8 hod. hřiště Č. Metuje
na hřišti v Zábrodí + okrsková sout.
od 14 hod. na hřišti v Zábrodí
MH
od 16.30 hod. ve Vrchovinách
v Dolní Radechové
od 10 hod.
od 9 hod., ve Vesci
MH
od 14 hod.

v Jetřichově
od 10 hod.
od 10 hod. v areálu Vagon
areál ZŠ Plhov, Náchod
od 10 hod. v prostoru Ravelin No. XIV
od 14 hod., sportoviště u Veby
od 9 hod., areál ZŠ Plhov-Náchod
od 9 hod. na hřišti sokolu
od 13.30 hod.
atlet. stadion Jaroměř – v neděli!
MH
od 13 hod.
od 9 hod. na přírodním parketu
od 13 hod.
od 19.30 hod.
od 10 hod. u rozhledny
od 13 hod. hasič. louka v Ochozi
Hradec Králové
Hradec Králové
Žernov
Hradec Králové
od 9 hod. sokolská zahrada
od 13 hod. sokolská zahrada
od 9 hod. na hřišti
od 9 hod., hřiště Olivětín
od 13 hod.
Zlín
od 17 hod. na hřišti
od 22 hod., sportoviště u Veby
od 9 hod. na koupališti
Praha
od 13 hod. hřiště pod Myslivcem
od ? hod. hřiště pod Myslivcem
od 13 hod.
od 13 hod.
od 9 hod. sportovní areál
od 12 hod. na hřišti
od 13 hod. v Dolečku
od 13 hod.
Dvůr Králové nad Labem
MH
od 13 hod. na fotbalovém hřišti
od 9 hod. u HZ
M, Ž, MH
MH

Oslavy SDH – 2017
?
?
1.–2. 9.
17. 6.
10. 6.
17. 6.
24. 6.
24. 6.
15. 7.
15. 7.
15. 7.

Horní Rybníky
Hořičky
Česká Metuje
Babí
Slatina nad Úpou
Babí
Brzice
Hejtmánkovice
Litoboř
Vršovka
Malá Skalice

120 let
135 let
130 let 1. 9. slavnostní schůze, 2. 9. ukázky
130 let		
135 let slavnostní valná hromada 		
130 let
140 let
140 let
120 let
130 let
130 let

hřiště Č. Metuje
na hřišti SK Star Babí
od 13 hod.

Termíny školení
velitelů a strojníků
JSDH 2017

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 2017.
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 se včas nahlásil a nebyl v prvním pololetí:
COP velitelé (V8) JPO II, III, V a VI:
V úterý 5. 9. od 14.00 hod. v Autokempu
Brodský u ČK (pouze jednodenní bez velitelského dne).
Ve čtvrtek 7. 9. od 14.00 hod. v Autokempu
Brodský u ČK.
S přespáním navazuje druhý den v pátek 8. 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. Pro velitele, 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 12. 9. bude pro Náchodsko na CPS
HZS Velké Poříčí od 15.30 hod.; ve středu 13.
9. bude v Jaroměři na PS od 15.30h.; a ve středu
27. 9. bude v Broumově na PS od 15.30 hod.

Hasicí sprej
pro každého
Hasicí sprej je možno zakoupit na OSH Náchod. Sbory dobrovolný hasičů si ale mohou prodejem hasicích sprejů přivydělat.
Program SDH-PROFIT je zaměřen na podporu SDH, a to prodejem hasicích sprejů SH 750
o obsahu 750 ml založených na technologii Pyrocool.
Na OSH Náchod jsou tyto spreje pro SDH
k dispozici (nejlépe 12 kusů – 1 krabice) za
cenu 200 Kč/1 ks. Doporučená prodejní cena
je 290 Kč. Rozdíl mezi nákupní a prodejní
částkou je zisk (odměna) pro SDH.
Více informací na OSH Náchod.
Hasicí sprej je určen na hašení začínajících
požárů v bytě, kuchyni, kanceláři, automobilu,
garáži, dílně nebo na chatě. Má hasící schopnost
21B, 3A, 5F. To znamená, že za tři stovky máte
k dispozici možnosti hasičáku, který zvládá požáry kapalin (benzín, nafta), pevných látek (dřevo, plasty, uhlí), kuchyňské požáry (tuků a olejů),
a navíc se může použít na hořící předměty pod
napětím do 1 000 voltů.
Sprej se nemusí servisovat, má životnost 5 let
a záruku 3 roky. Odpadá také starost s mrazem,
jak tomu bylo u starších modelů. Hasicí směs nezamrzá při teplotě do -20 °C. Takže se hodí i do
automobilů.
Prodejem hasicích sprejů zvýšíte bezpečí
sebe, svých spoluobčanů a také přispějete k získání finančních prostředků, které jsou stále potřeba na činnost hasičů, vašeho sboru.

Okresní soutěž
v požárním sportu 2017

Okresní soutěž se letos bude konat v neděli
dne 4. června 2017 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 24. 5., nejpozději však do 30. 5. 2017 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.
Sraz členů techn. čety a rozhodčích – 7:00 hod.
Prezence soutěž. družstev – 7:00 – 7:40 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

Letní hasičský ples 2017
SDH Přibyslav vás i letos zve na čtvrtý letní
hasičský ples, který se bude konal v sobotu 24. 6.
2017 od 18 hodin na hřišti vedle OÚ.
K tanci bude hrát opět skupina Styl, je pro vás
připraveno bohaté občerstvení, tombola, předtančení, soutěž o nejhezčí klobouk a noční překvapení s ohňostrojem. Účastníky prosíme o společenské oblečení a budeme se těšit na viděnou :-).
Hasiči Přibyslav

KAMENEC 2017

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Náchod
i v letošním roce pořádá již 29. ročník tradičního
letního tábora MH okresu Náchod. Místo je opět
stejné – tábor Kamenec uprostřed lesů Orlických
hor. Termín konání je od soboty 29. 7. do soboty
12. 8. 2017. K dnešnímu dni je tábor téměř naplněn. Kdo by měl ještě zájem, tak se nahlaste na
tento mail: oshnachod.tabor@seznam.cz, třeba
se ještě nějaké místo uvolní.

Další hasičské akce – 2017 pořádané SDH v okrese Náchod
(aktualizace 24. 4. 2017)

Datum
Pořádá: SDH, ...
29. 4.
SH ČMS
30. 4.
Velký Dřevíč
duben
Vysokov
17. 5.
V.V. OSH Ná
20. 5.
Velká Bukovina
27. 5.
SH ČMS
31.5. – 3.6.Pyros 2017
červen
Vysokov
červen
Velký Dřevíč
9.–10. 6.		
24. 6.
Přibyslav
28. 6.
V.V. OSH Ná
30. 6. – 9. 7. Teplice n. Met.
9.-16. 7.		
29.7. – 12.8. OSH Náchod
srpen
Velký Dřevíč
23. 8.
V.V. OSH Ná
26. 8.
Hustířany
5. 9.
ORV – HZS
7. 9.
ORV – HZS
8. 9.
ORV – HZS
12. 9.
ORV – HZS
13. 9.
ORV – HZS
20. 9.
V.V. OSH Ná
27. 9.
ORV – HZS
30. 9.
Teplice nad Met.
7. 10.
Bohuslavice
11. 10.
V.V. OSH Ná
21. 10.
Bezděkov n. Met.
18. 11.
SH ČMS
15. 11.
V.V. OSH Ná
12. 12.
V.V. OSH Ná
25. 12.
Velichovky

Název akce
celostátní pouť hasičů Sv. Hostýn
Čarodějnický rej + stavění máje
čarodějnice
Výkonný výbor OSH
Bukovinský Kačák
Hasičský den na Konopišti

Adresa kanceláře OSH Náchod
Kancelář OSH sídlí na náměstí T.G.M. 69
– 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
nebo 739 855 086 (z důvodu nemoci, dovolené,
jiné zařizování mimo kancelář apod.; je možné
domluvit i jiný čas návštěvy).

tenisový klub
* plánovaný termín (změna možná)

Pohádkový les
start na hasič.závodišti u Myslivce
Dřevíčská lávka
Litoměřické hasičské slavnosti
výst. Zahrada Čech na Mírovém nám.
Letní hasičský ples
od 18 hod. na hřišti u OÚ
Výkonný výbor OSH
* plánovaný termín (změna možná)
Dětský tábor Adršpach
mezinárodní soutěže CTIF
Villach
Letní tábor Kamenec 2017
Řezan fest
Výkonný výbor OSH
* plánovaný termín (změna možná)
Hustířanské posvícení
Cykl.odb.př. velitelů (V8), JPO 2, 3, 5, 6 od 14 hod. v Autokempu Brodský u ČK
Cykl.odb.př. velitelů (V8), JPO 2, 3, 5, 6 od 14 hod. na Broďáku (s přespáním)
Velitelský den pro JPO
od 8 hod. na Broďáku
Strojnický den pro JPO
od 15.30 hod. na HZS Velké Poříčí
Strojnický den pro JPO
od 15.30 hod. na HZS Jaroměři
Výkonný výbor OSH + starostové okrsků * plánovaný termín (změna možná)
Strojnický den pro JPO
od 15.30 hod. na HZS Broumov
Hasič. zábava
Posvícenská zábava
od 20 hod. v Orelně
Výkonný výbor OSH
* plánovaný termín (změna možná)
Vepřové hody
v místním pohostinství
Gala odpoledne hasičských sportů
Praha, divadlo U Hasičů
Výkonný výbor OSH
* plánovaný termín (změna možná)
Výk. výbor OSH + star. okrsků, OR, ... * plánovaný termín (změna možná)
Šipkový turnaj
HZ

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“. Termíny a pozvánky posílejte na nový e-mail: kancelar@oshnachod.cz
* 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 nejdéle cca 14 dnů před vaším termínem předání
a před jednáním V.V. (čím dříve, tím lépe, aby se
stihla udělat)
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 schválit 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).

Kancelář OSH informuje

(pokračování ze strany 1)
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.). Pokud nemáte, tak třeba soukromou
mailovou adresu kontaktní osoby SDH, kam tyto
informace můžeme zasílat.

Poznámka

Úřední den je středa od 8 do 16 hodin (většinou už od 7 hod., mezi 11.30 až 13.30 hod. půl
hodiny pauza na oběd).
IČO OSH Ná: 48623181, bank.spoj. KB č.ú.:
2738551/0100, e-mail: kancelar@oshnachod.cz.
Nový e-mail kanceláře OSH Náchod
Kancelář OSH má od listopadu 2016 nový e-mail: kancelar@oshnachod.cz. Na starý e-mail
už, prosím, nic neposílejte a uložte si tento nový!
Pokud budete chtít něco posílat poštou, pište:
Sdružení hasičů ČMS okres Náchod
nám. T. G. Masaryka 69
547 01 Náchod
Webové stránky OSH: www.oshnachod.cz
Webové stránky SH ČMS: www.dh.cz
Webové stránky KSH ČMS Královéhradeckého kraje: www.kshradeckr.cz
Jednatelka OSH Náchod – Petra Plachetková.
Pracovnice OSH Náchod – Jana Rousková.

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!!!

Dárky
s hasičskou
tématikou

Nejen jako dárek u nás můžete zakoupit: Bylinný hasičský likér, Tuzemák hasičský a Hasičský
likér Cherry. Pouze už jen v malém provedení,
195 ml placatka přijde na 50 Kč.
Dále zde můžete zakoupit pěkné skleničky
a půlitry s potiskem nebo vybroušené hasičské
tématiky.
Na OSH Náchod můžete za 100 Kč zakoupit
také Brožuru o bratru Adolfu Leopoldu Seidlovi – náchodský rodák, první starosta Svazu dobrovolného hasičstva československého, starosta
České zemské jednoty hasičské, starosta Sdružení
hasičstva slovanského, čestný starosta náchodské
župy – Seidlovy, nositel „Rytířského kříže čestné
legie“.
Také tu máme k dispozici dřevěné rámečky se
sklem velikosti A3 á 70 Kč, A4 á 50 Kč a A5 á 40
Kč na čestná uznání, diplomy apod.
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