
Kancelář OSH informuje
Vyhodnocení okrsků za druhé pololetí 2014

Podmínky pro přiznání finančních příspěvků 
splnily a doložily k 31. 1. 2015 tyto okrsky: Brou-
mov, Ostaš, Bor, Hronov, Červený Kostelec, Ná-
chod, Mezilesí, Nové Město n. Met., Česká Skali-
ce, Hořičky, Jaroměř, Jasenná, Velichovky.
Odevzdání členských příspěvků na rok 2015 

Čl. příspěvky neodevzdal SDH Hořenice. 
Hlášení o činnosti SDH za rok 2014

Hlášení neodevzdaly Hořenice, Starkoč a Stud-
nice. 
Zpráva z Výroční valné hromady SDH

Zprávu z VVH neodevzdaly: Hořenice, Mar-
šov, Rtyně, Starkoč a Studnice. 
Příloha k registračnímu listu

Přílohu k RL neodevzdaly: Dolsko, Hořenice, 
Jizbice, Maršov, Mezilečí, Rtyně, Starkoč, Stud-
nice a Žernov.

V evidenci máme 133 SDH = MH 785, dospě-
lých 5 069, celkem 5 854 všech členů.

Přístup do nové Evidence členů SDH pro sbory
Přístup do evidence je pouze přes program 

Sestry a bratři,
dostáváme se do další etapy našeho hasičského 

života, a to, že v letošním roce bilancujeme dal-
ší volební období, které končí. Zúčastnil jsem se 
spolu s dalšími členy VV OSH výročních valných 
hromad Sborů dobrovolných hasičů a okrsků okre-
su Náchod. Hodnotili jste svou činnost ve sborech  
a jednotkách měst a obcí. Za tuto činnost bych vám 
chtěl poděkovat, protože to jsou stovky hodin, které 
věnujete na rozvoj hasičského hnutí v našem okre-
se. Děkuji všem funkcionářům, kteří ukončili své 
působení ve funkcích sborů a okrsků. Nově zvole-
ným funkcionářům gratuluji a děkuji, že se uvolili 
pokračovat v rozvoji hasičské tradice. V mnoha 
sborech a okrscích byly do vedení zvoleny ženy 
hasičky a to značí, že hasičina již není jen zálibou 
mužů. Věřím, že to je výborný přínos a mnohde se 
tím činnost hasičů ještě zlepší. Velice mě těší práce 
s hasičskou mládeží, která má v našem okrese vy-
sokou úroveň. Bylo to slyšet i z hodnocení naší prá-
ce z úst zástupců měst a obcí. Vysoce byla také hod-
nocena spolupráce jednotek sboru dobrovolných 
hasičů a profesionálních hasičů při společných 
zásazích. Bohužel nás trochu tíží získávání nebo 
obnova odborných způsobilostí velitelů a strojníků 
v menších jednotkách sborů dobrovolných hasičů 
měst a obcí. Je to mnohdy způsobeno pracovním 
vytížením členů jednotek, ale pevně doufám, že se 
tato situace zlepší a vyřeší.

Dalším legislativním úkonem je nutná registra-
ce našeho sdružení jako spolku. K tomuto kroku 
potřebujeme od každého sboru získat přílohu k re-
gistračnímu listu a další dokumenty, které poskyt-
neme funkcionářům sborů. 

Další změnou na okrese je odchod br. Jaroslava 
Picha do důchodu. Na základě výsledku výběrové-

„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 (sta-
rosta, zástupce) zažádat na OSH Náchod.

! Pozor: v této evidenci nic neměňte, nedopisuj-
te, nepřepisujte, protože se vaše změny stejně ne-
uloží, 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 dětí, tak 
je potřeba ho přihlásit do dospělých (vyplnit evi-
denční kartu).
Soutěže, oslavy a další akce SDH

Na OSH hlaste prosím temíny vašich soutěží, 
oslav a jiných akcí pořádaných SDH nebo i změ-

ho řízení byla na místo jednatele OSH přijata sl. 
Petra Plachetková, členka SDH Velichovky. Jaro-
slavu Pichovi velice děkujeme za práci na OSH, 
přejeme mu hodně zdraví, osobní a rodinné poho-
dy v důchodovém věku.

Sestry a bratři, blíží se shromáždění delegátů 
sborů dobrovolných hasičů našeho okresu, kde 
uzavřeme další volební období funkcionářů okre-
su. Chci poděkovat všem funkcionářům a členům 
okresních odborných rad za práci v tomto voleb-
ním období. Vy delegáti si zvolíte nové vedení okre-
su, následně kraje a Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska na V. řádném sjezdu. Jsem hrdý na to, že 
jsem mohl pracovat ve vedení našeho okresu. Díky 
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List hasičů
okresu Náchod

ZÁCHRANÁŘ

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  25. 7. až  sobota  8. 8. 2015
  Místo převzetí a předání dětí je přímo na LT Kamenec. Tábor je určen především pro děti ve věku 6–16 

let 
Zaměření tábora: Tábor nebude výhradně hasičský, ale bude zaměřen 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

KAMENEC  2015

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Náchod

Nabízíme Vám možnost účasti na již 27. ročníku tradičního letního tábora MH okresu Náchod

ny; uveďte datum, SDH, název soutěže, místo  
a čas konání (případně komu je určena – Muži, 
Ženy, MH).

Na našich internetových stránkách www.
oshnachod.cz je odkaz pod bodem „Soutěže“, 
kam dáváme jednotlivé pozvánky (bližší informa-
ce) všech soutěží a akcí, které nám pošlete. Mai-
lem nerozesíláme.
Kontakt na SDH

Pokud máte e-mail nebo internetové strán-
ky SDH, nahlaste na OSH, abychom vám mohli 
zasílat aktuální informace (z OSH, z ústředí, vý-
hodné akce pro hasiče, zápisy z VV OSH a odb. 
rad, apod.). Pokud nemáte, tak třeba soukromou 
mailovou adresu kontaktní osoby SDH, kam tyto 
informace můžeme zasílat.

Webové stránky OSH: www.oshnachod.cz
Webové stránky SH ČMS: www.dh.cz
Webové stránky KSH ČMS Královéhradecké-

ho kraje: www.kshradeckr.cz
Jednatelka OSH Náchod – Petra Plachetková.
Pracovnice OSH Náchod – Jana Rousková.

vaší práci jsme hasičské hnutí posunuli na vyso-
kou úroveň. Děkuji za spolupráci obecním a měst-
ským úřadům, kam občané do zastupitelstev zvolili  
i mnohé členy našeho sdružení. Také děkuji Hasič-
skému záchrannému sboru KhK a Územnímu od-
boru Náchod za podporu a spolupráci při realizaci 
hasičských akcí v našem okrese. Obdiv a obrovské 
poděkování patří našim rodinám za podporu ha-
sičské činnosti.

  Nám všem přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, 
osobní a rodinné pohody. Těším se na další spo-
lupráci a na setkání při hasičských akcích, které 
budeme pořádat.

 Ivan Kraus, starosta OSH Náchod



SH ČMS – OSH Náchod 
– volební období 2015–2020Co jste hasiči, co jste dělali, 

že jste nám ten… !?

Termíny školení velitelů  
a strojníků JSDH 2015

Přehled starostů, velitelů a preventistů okrsků

1. Odborná rada velitelů – nové složení:
Vedoucí: Paclík Miloslav – SDH Jaroměř
Členové:  Prouza Ladislav (Bukovice); Šimek 
František (Lipí); Pašťalka Jan (Velké Poříčí); Hejc-
man Jaroslav (Jasenná); Kábrt Zdeněk (Nové Měs-
to n. Met.); Jelínek Rudolf (Zájezd); Ducháč Jan 
(Nízká Srbská); Reil Miroslav (Jezbiny); Spitzer 
Leopold (Meziměstí); Ticháček Jaroslav (Martín-
kovice); Pavlát Radek (Nahořany); Nejman Petr 
(Červený Kostelec); Vondra Martin (Velká Jese-
nice); Ing. Josefi Miroslav (HZS); Ing. Paclík Vít 
(HZS); Ing. Řehák Martin (HZS).

2. Odborná rada preventisů – nové složení:
Vedoucí:  Kraus František – SDH Běloves
Zástupce vedoucího: Beran Josef – Jaroměř
Členové: Bek Aleš – Nový Hrádek; Foglar Ladi-
slav – Lhota-Machov; Kaufman Jaroslav – Žďár 
nad Met.; Ducháč Josef – Čáslavky; Hurdálek 
Stanislav – Velké Poříčí; Malý Luboš – Slatina 
n. Úpou; Němeček Bedřich – Velké Poříčí; Brejtr 
Tomáš – Česká Skalice; Vlášková Hana – Zvole; 
Hemelík Josef – Bohuslavice; Gereczová Štěpánka 
– Zvole; Ing. Stejskal František – HZS; Bc. Schef-
zu Miroslava – HZS; Ing. Týfová Jana – HZS

3. Odborná rada mládeže – nové složení:
Vedoucí: Kligl Milan – SDH Běloves
Vedoucí sekce vzdělávání: Mgr. Rohulánová  
 Šárka – Nové Město nad Metují
Vedoucí sekce rozhodčích: 
 Šumpík Michal – Běloves
Zástupce obvodu: Broumovsko-Policko:
 Řeháková Milada – Velichovky
 Máslová Kateřina – Suchý Důl
Zástupce obvodu: Hronovsko-Červenokostelecko: 
 Macura Petr – Nízká Srbská
 Záliš Josef – Červený Kostelec
Zástupce obvodu: Jaroměřsko-Skalicko: 

 Plachetková Petra – Velichovky  
 Petrovská Jaroslava – Jasenná 
Zástupce obvodu: Náchodsko-Novoměstsko:
 Kadlečková Dagmar – Běloves
 Grimová Jarmila – Nový Hrádek

Aktiv Zasloužilých hasičů k 1. 1. 2015:  
Vedoucí aktivu: Paclík Miloslav (Jaroměř)
Zasloužilí hasiči: Pinkava Zdeněk (Červený Kos-
telec); Macek Zdeněk (Jaroměř); Šotola Oldřich 
(Hronov); Němeček Miloš (Nové M. n. Met.); 
Beran Josef (Jaroměř); Stein Jiří (Jaroměř); Dyn-
tera Jiří (Dolní Radechová); Čepekla Jiří (Červený 
Kostelec); Čížek Ladislav (Jaroměř); Havel Jaro-
mír (Bohdašín); Mach Josef (Přibyslav); Šimek 
František (Lipí); Špaček Stanislav (Lipí); Bohadlo 
Antonín (Žďárky); Zíta Jiří (Hronov).

Na valných hromadách, jak SDH, tak okrsků, 
pravidelně slýcháváme o obrovském množství od-
pracovaných hodin při opravě zbrojnic, techniky, 
soutěží a taky kulturních akcí, bálů, opékání pra-
sat, společenské akce pro obce atd. Velice oceňuji 
tuto důležitou prospěšnou činnost, za kterou je 
vždy nutné všem, kteří se o ni zaslouží, moc a moc 
poděkovat. Oceněním je jistě, mimo nádherného 
pocitu sounáležitosti k partě lidí stejného zájmu, 
také poděkování od obce nebo OSH atd.

 Zprávy poslouchám vždy velmi pozorně, ale 
jsem upřímně řečeno daleko více nadšen, když 
se tu a tam objeví zmínka, třeba také o taktickém 
cvičení. Bohužel se jen velmi málo doslýchám 
o pravidelném technickém výcviku s technikou, 
technickými prostředky nebo provádění jejich 
zkoušek, ošetřování a jejich uskladnění atd. Je 
toho jistě dost, co by měl vědět nebo zkusit i ten 
poslední hasič. Doporučuji všem JSDH a SDH, 
aby na technický výcvik nezapomínaly a zavedly 
pravidelný výcvik. U zásahu není čas na učení, jak 
ovládat techniku a technické prostředky. Přimlou-
vám se za to, aby se velitelům JSDH a SDH všech 
kategorií podařilo pravidelně zvyšovat vědomost-
ní i praktické zkušenosti svých členů. ORV jim 
nabízí mimo jiné pomoc například i lektorskou, 

Vážení bratři a sestry hasiči,
jak jistě víte letošní rok je volební a tak i na úseku Prevence byl svolán 6. 2. 2015 volební aktiv, na kte-

rém byla zvolena nová OORP, která má 16 členů. Jako nový vedoucí OORP byl zvolen František Kraus  
z SDH Běloves. Tímto bych v úvodu chtěl poděkovat bývalé OORP pod vedením br. Josefa Berana 
za jejich činnost v uplynulém volebním období. Nová OORP chce navázat na stávající úroveň práce 
preventistů SDH a obcí, jejich zdokonalování ve znalosti zákonů a norem v PO. Věřím že i nadále bude 
fungovat výborná spolupráce s HZS ÚO Náchod, kde máme výborné podmínky pro pořádání seminářů 
preventistů. Dále chceme vyvíjet svou činnost i na úseku PO očima dětí a nově se pokusíme propagovat 
svou činnost i do řad seniorů. Doufám že úspěšně navážeme s novou OORP na výbornou úroveň našich 
předchůdců.                                                                             František Kraus, vedoucí OORP Náchod 

Od roku 2014 se změnil systém odborné pří-
pravy velitelů a strojníků JSDH. Informace jsou 
na www.oshnachod.cz v sekci „odborné způsobi-
losti – Pravidla školení velitelů a strojníků platná 
od roku 2014“.

Na www.oshnachod.cz v sekci „Odborné způ-
sobilosti“ jsou umístěny seznamy platných osvěd-
čení velitelů a strojníků JSDH, prezenční listiny 
ze školení a plán školení a výcviku pro rok 2014.

Dne 10.3. proběhla COP velitelů (V8) Jaro-
měři. COP strojníků (S16 a S8) JPO II, III a V  
– v ÚHŠ Bílé Poličany dle rozvrhu.

Velitelský den pro JPO II, III a V (nenahrazuje 
COP):

Byl v pátek 19. 3. v Broumově; bude ve čtvrtek 
2. 4. v Jaroměři na PS od 15.30h.; bude ve čtvr-
tek 9. 4. pro Náchod na CPS HZS Velké Poříčí od 
15.30 hod.

Strojnický den pro JPO II, III a V (nenahra-
zuje COP):

Byl ve středu 18. 3. v Broumově; bude ve stře-
du 25. 3. pro Náchod na CPS HZS Velké Poříčí od 
15.30 hod.; bude ve čtvrtek 9. 4. v Jaroměři na PS 
od 15.30 hod.

V druhém pololetí se uskuteční v úterý 15. 9. 
pro Náchod na CPS HZS Velké Poříčí od 15.30 
hod.; také 15. 9. bude v Jaroměři od 15.30 hod.;  
a ve středu 16. 9. bude v Broumově od 16.30 hod.

ale také při získávání odborného odznaku Hasič 
III.–I. stupně. Tuto přípravu lze po dohodě zorga-
nizovat i v okrsku.

Školení a výcvik není jistě věc nová. Z historie, 
hasičské župy, SDH už tenkrát pořádaly pravidel-
ný výcvik. Tehdy u SDH byl pravidelně volen tzv. 
„vzdělavatel“ SDH. Ten se nejprve sám naučil 
potřebnou látku, aby potom učil ostatní. Na tuto 
funkci se volili schopní lidé mnohdy i s pedago-
gickým zaměřením. A jistě se výsledky dostavo-
valy brzy. Dnes jsme v době, kdy se do SDH (ně-
kde pomalu, ale přece), dostává do jednotek lepší 
technika, jejíž obsluha vyžaduje jistou odbornou 
znalost. Chci tedy apelovat na všechny, jak velite-
le tak strojníky v naších JSDH  a SDH, kteří mají 
pro výkon funkce odbornou způsobilost, aby si 
připomněli své povinnosti a vymysleli systematic-
ký postup přípravy školení a výcviku.

Jistě, že jsou podmínky ve sborech různé  
a hladce to půjde jen málo kde, ale zkusit by se to 
mohlo. Největším problémem je asi týdenní vytí-
ženost členů našich JSDH a SDH. Zde je každá 
rada drahá. Ale, přesto si myslím, že zorganizovat 
alespoň 3x výcvik za pololetí se podaří. Nezbývá, 
než doufat, že vše bude příště lepší.  

 Miloslav Paclik, ORV
                                                       

Základní kurz hasiče
se bude konat od 20. 4. do 24. 4. na CPS HZS 

Velké Poříčí. Přihlášky odevzdat na OSH Náchod 
nejdéle do 3. 4. 2015.

COP velitelé (V8) JPO II, III a V – ve čtvrtek 
3. 9. od 14.30 hod. v Autokempu Brodský u ČK. 
S přespáním navazuje druhý den v pátek 4. 9. od 8 
hod. velitelský den pro JPO.

(Školení V8 je platné i pro velitele JPO V, kte-
ří již absolvovali kurz V40 v ÚHŠ Bílé Poličany. 
Velitelů, kteří ještě neabsolvovali školení V40  
v B. P., se toto školení netýká! Velitelský den 4. 9. 
je pro JPO II, III a V).

 
Velitelé a strojníci, kterých se cyklické školení 

týká, si mohou vybrat termín buď v prvním nebo 
ve druhém pololetí (kurzy jsou totožné)!

okrsek  starosta velitel  preventista
Česká Skalice Krčil Břetislav  Reiter Vítězslav Brejtr Tomáš
Broumov  Gol Miroslav  Šubrt Luboš   ? není
Hronov  Třešňák Jiří  Rut Jiří Beran Jaromír
Nové Město n. M.  Rozinek Josef  Pavlát Radek  Hemelík Josef
Jasenná  Nepokoj Tomáš  Bartoš Václav  Petrovský Jan
Dolany  Balcarová Lada  Stolín Josef  Ducháč Josef
Meziměstí  Chaloupka Josef  Spitzer Leopold ? není
Červený Kostelec Záliš Josef st.  Pinkava Zdeněk  Záliš Josef ml.

okrsek  starosta velitel  preventista
Mezilesí  Grimová Jarmila  Suchánek Josef Bek Aleš
Studnice  ?  ?  ?
Jaroměř Runštuk Zdeněk Rejl Miroslav  Beran Josef st.
Velichovky Filip Jiří st. Kukal Milan  Hartman Pavel
Hořičky  Hofman Jiljí Chlupáč Milan  Malý Luboš
Náchod  Hornych Petr  Hrudík Stanislav  Břenda Petr
Bor  Ducháč Jan  Román Jan Foglar Ladislav
Ostaš  Šturma Zdeněk Prouza Ladislav Kaufman Jaroslav



Požární ochrana 
očima dětí 2015
Děti si mohou jako každý rok připravovat 

své práce – kreslit obrázky nebo psát zajímavé 
příběhy nebo natočit video.

Podmínky soutěže: 
Soutěž má i letos tři části: literární, výtvarnou 

a zpracovanou s pomocí digitálních technologií 
(DT) – na DC nebo DVD a probíhá v několika 
věkových kategoriích.

Obsahové zaměření:
– vyjádření poznatků o příčinách požárů, pří-

klady nedbalostního jednání a nepozornosti 
při manipulaci s ohněm v přírodě, v domác-
nosti apod., při manipulaci hořlavinami apod., 
nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky,  
s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou 
atd.,

– pomoc hasičů při požárech, haváriích, neho-
dách, živelních pohromách a ochraně životní-
ho prostředí, 

– zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné 
činnosti mládeže nebo letních táborů mladých 
hasičů se zaměřením na požární tématiku,

– vyjádření nedostatků v oblasti požární preven-
ce a varování před požáry,

– v kategorii DT je obsahové zaměření vyhlašo-
váno jenom pro daný rok.

Hodnocení soutěžních prací:
1)  základní kolo (kolektivy MH apod.) do 30. 3. 

2015; odevzdat na OSH do 10. 4. 2015
2)  okresní kolo – do 17. 4. 2015
3)  krajské kolo + hl. m. Praha – do 7. 5. 2015
4)  republikové kolo – do 29. 5. 2015 (vyhodno-

cení do 26. 6. 2015)
Celé Propozice + tiskopis na vyhodnocení zá-

kladního kola budou na internetových stránkách 
OSH Náchod.

Hasicí sprej je možno zakoupit na OSH Náchod. 
Sbory dobrovolných hasičů si ale mohou prodejem ha-
sicích 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. Do-
poručená prodejní cena je 290 Kč. 

Rozdíl mezi nákupní a prodejní částkou je zisk (od-
měna) pro SDH.

Více informací na OSH Náchod.

Hasicí sprej je určen na hašení začínajících požá-
rů 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, kte-
rý zvládá požáry kapalin (benzín, 
nafta), pevných látek (dřevo, plas-
ty, uhlí), kuchyňské požáry (tuků  
a olejů), a navíc se může použít 
na hořící předměty pod napětím 
do 1000 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 au-
tomobilů.

Prodejem hasicích sprejů zvý-
šíte bezpečí sebe, svých spoluob-
čanů a také přispějete k získání 
finančních prostředků, které jsou 
stále potřeba na činnost hasičů, 
vašeho sboru.

Hasicí sprej pro každého

Kalendář soutěží, oslav a dalších akcí 
pořádaných SDH v okrese Náchod (aktualizace 11. 3. 2015)
Datum Pořádá:  SDH, ... Název soutěže  Poznámka
4. 4. Rožnov Rožnovský pohár v ZPV          MH a Dorost 
18. 4. Nahořany Memoriál V.Štěpána v ZPV                  MH 
25. 4. Běloves Memoriál Jirky Beka v disc. CTIF        MH 
25. 4. Běloves Běloveský kilo                                 Dorost 
25. 4. Radešov Radešovská osma 
květen okrsek Náchod okrsková soutěž   na Borové
2. 5. Horní Rybníky O pohár starosty obce Zábrodí (v PÚ) hřiště Zábrodí
2. 5. Heřmanice závody M – klasika „Hrbáč“, Ž, MH od 9.30 hod. v Brodě mezi Mosty
3. 5. Nízká Srbská Pohár starosty SDH                               MH 
9. 5. Křinice Pohár a Memoriál 
15. 5. okrsek N. Město n. M. okrsková soutěž  od 16.30 h. ve Vrchovinách
16. 5. Bohdašín Bohdašínský pohár                               MH 
16. 5. okrsek Hořičky okrsková soutěž  od 9 hod. na Větrníku u hospody
16. 5. Nahořany O pohár starosty obce (NHPL) M, Ž od 10 hod.
17. 5. okrsek Meziměstí okrsková soutěž  od 9 hod. v Jetřichově
23. 5. OSH Náchod Okresní soutěž hry Plamen  ZŠ Plhov
23. 5. Žďár na Metují O žďárskou putovní proudnici 
24. 5. Velký Třebešov O pohár obecního úřadu (VČHL) od 10 hod. v areálu Vagon
30. 5. Bezděkov n. M. Bezděkovská šedesátka                         MH 

30. 5. Josefov O Josefovský pohár (PÚ), M, Ž, MH od 10 h. u voj. střel. Ravelin 
    XIV hradby Josef.
červen Hejtmánkovice Pohár starosty obce a Memor. B. Myšáka 
6. 6. OSH Náchod Okresní soutěž Dorostu a v PS stadion Jaroměř
6. 6. Bezděkov n. M. O pohár starosty obce  
13. 6. KSH KHK Krajská soutěž v PS  Ústí nad Orlicí
13. 6. okrsek Dolany okrsková soutěž ve Svinišťanech          + 130 let SDH
13. 6. Velké Petrovice hasičská soutěž na 3B, nástřik. terč, M, Ž od 9 hod.
13. 6. Rožmitál soutěž  od 9 hod. u bývalé školy
13. 6. Žďárky Žďárecká špička (PÚ), M, Ž od 13.30 hod.
13. 6. Slatina nad Úpou Memoriál br. Karla Pavláska v PS, M, Ž od 9 hod. na přírodním parketu
13. 6. Bělý O bělský džbánek  od 13 hod.
13. 6. Chvalkovice pohárová soutěž „Florian cap“ 
19. 6. Vršovka soutěž v PÚ (NHPL), M,Ž od 19.30 hod.
20.–21. 6. KSH KHK Krajská soutěž hry Plamen a Dorostu Týniště n. Orl. + Bystré v Orl. hor.
20. 6. Bohuslavice Pohár starosty obce v PÚ, MH od 9 hod. na sokolské zahradě
20. 6. Bohuslavice Pohár starosty obce v netrad. PÚ, M, Ž od 13 hod. na sokolské zahradě
20. 6. Velká Ledhuje O pohár starostky města Police n.M. 
20. 6. okrsek Dolany okrsková soutěž  od 9 hod. ve Svinišťanech
20. 6. Svinišťany soutěž „Svinišťanský pahorek“ + oslavy 130 let  (+ okrsk. soutěž)
27. 6. Miskolezy soutěž 
26.–28. 6. SH ČMS Mistrovství ČR v PS profes. i dobr.hasičů v Trutnově, stadion Lokomotiva
červenec Vysokov Noční soutěž v PS 
4. 7. Vlkov Vlkovská ulička o pohár starosty obce 
4. 7. Černčice soutěž v PÚ, M,Ž  od 13 hod.
5. 7. Hořičky O putovní pohár obce Hořičky 
5. 7. Rožnov Pohárová soutěž v PÚ           M, Ž, MH vše 
8.–12. 7. SH ČMS Mistrovství ČR dětí a dorostu v Praze
10. 7. Provodov Provodovská proudnice  od 17 hod.
11. 7. Martínkovice O pohár starosty obce  od 14 hod.
19.–26. 7. SH ČMS Mezinárodní soutěž MH – CTIF Opole (Polsko)
25.7. – 8.8. OSH Náchod Letní tábor „Kamenec“ 2015 
21. 8. Martínkovice O pohár SDH (noční soutěž) od 21 hod.
22. 8. Přibyslav Přibyslavský pohár  (netradiční soutěž) od 9 hod. na koupališti
29. 8. Vysokov O Pohár starostky Vysokova    
září Vysoká Srbská O put. pohár starosty obce v PS nad 40 let 
12. 9. Bukovice O putovní pohár starosty obce (NHPL) 
12. 9. Jetřichov O pohár starosty Jetřichova 
19. 9. Jaroměř Jaroměřský pohár, MH  v areálu PS 
19. 9. Velichovky soutěž v PÚ (VČHL) 
19. 9. Machovská Lhota O putovní pohár SDH 
26. 9. SH ČMS MČR CTIF družstev hasičů Dvůr Králové nad Labem
26. 9. Žernov Žernovské hry, MH 
26. 9. Suchý Důl O putovní svatováclavský pohár 
26. 9. Spy O pohár starosty  od 13.30 hod.  
3. 10. Hronov Hronovský pohár 
3. 10. Hlavňov O putovní pohár SDH 
17. 10. Mezilesí Memoriál Josef Kárníka v ZPV            MH 
   

Všechny došlé „Pozvánky“ – bližší informace, propozice apod. vkládáme na naše internetové strán-
ky www.oshnachod.cz  pod  „Soutěže“ a dále „Pozvánky, propozice apod. na soutěže, oslavy a další 
akce SDH a OSH Náchod“.



ISSN 1211 - 4936
Vydává: SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Náchod pouze pro 
vnitřní potřebu hasičů. 
Redaktor – Jana Rousková. 
Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: osh.nachod@tiscali.cz. 
Internetové stránky: www.oshnachod.cz

PŘEHLED 
VYZNAMENÁNÍ 

A JEHO 
UDĚLOVÁNÍ

Posloupnost vyznamenání:

l ČU SDH – uděluje se členům-hasičům (od 18 
let věku)

    potom
l ČU OSH – uděluje se členům-hasičům (od 18 

let věku)
    potom 
l ZPP (Za příkladnou práci) – nejdříve po 5 le-

tech od ČU OSH a nejdříve ve 28 letech člena 
a po 10 letech nepřetržité aktivní práce v SDH

    potom 
l ZZ (Za zásluhy) – nejdříve po 5 letech od me-

daile ZPP
    potom
l ČU KSH
    potom 
l Medaile sv. Floriána – nejdříve po 1 roce od 

ČU KSH a nejdříve po 5 letech od med. ZZ 
    potom
l ČU SH ČMS 
    potom 
l ZMZ (Za mimořádné zásluhy) – nejdříve po  

1 roce od ČU SH ČMS a nejdříve po 5 letech 
od Medaile sv. Floriána

    potom
l Řád sv. Floriána – po 5 letech od med.ZMZ 

a po 30 letech členství a dosažení věku 50 let
    potom
l Titul Zasloužilý hasič – po 5 letech od med. 

ZMZ a 40 letech členství a 65 let věku

Medaile za věrnost 10 let – se uděluje i mladým 
hasičům – nejdříve po dovršení věku 15 let. Dále 
za věrnost 20, 30 atd. let se uděluje stužka.
Členem v SH ČMS se může stát mladý hasič již 
od věku 3 let.

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. (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 nemo-
ci, dovolené, jiné zařizování mimo kancelář apod.; 
a je možné domluvit i jiný čas návštěvy).

Úřední den je středa od 7 do 16 hodin (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

Jednatelka OSH Náchod – Petra Plachetková.
Pracovnice OSH Náchod – Jana Rousková.

Okresní soutěž se bude konat v sobotu dne  
6. června 2015 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. Sou-
těž bude spojena s Okresní soutěží Dorostu.

Písemné přihlášky (a celé propozice), najde-
te na internetu na www.oshnachod.cz, zašlete 
ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ nejlépe do 26. 5., nej-
později však do 1. 6. 2015 do 14 hod. na OSH 
Náchod.

Družstvo, které přihlášku neodevzdá včas, ne-
bude připuštěno k okresní soutěži!!!

S přihláškou bude vybírána záloha na star-
tovné 500 Kč, která bude družstvu vrácena při 
prezenci; pokud družstvo na soutěž nepřijede, je 

Kancelář OSH 
informuje...

Oslavy SDH 2015 
Datum Pořádá:  SDH, ... Název akce Poznámka

červen Jizbice 600 let obce Jizbice 
13. 6. Spy 140 let od 10 hod.
18.–21. 6. Náchod 130 let 
20. 6. Mezilesí 130 let 
20. 6. Svinišťany 130 let + soutěž (+ okrsková soutěž)
5. 7. Veselice 90 let 
5. 7.  Lhota za Č.K. 130 let 
29. 8. Hustířany 660 let obce Hustířany 
29. 8. Běloves 60. výročí práce s mládeží v SDH Běloves 
září Lhotky 130 let
 

Další hasičské akce – 2015                     
Datum Pořádá:  SDH, ... Název akce Poznámka

27.–28. 3. OSH Náchod Kurz pro kvalifikaci ved. mládeže NMnM, internát Králíček (pod nám.)        
18. 4. br. Vosyka Výstava has. nášivek a hodn. ozn. (svět.) 9–17 h. v HZ ve Skaličce (okr. HK)
20.–24. 4. ORV Základní kurz hasičů  na HZS Velké Poříčí
25. 4. SH ČMS Celostátní pouť hasičů Sv. Hostýn Sv. Hostýn
30. 4. Velký Dřevíč čarodejnický rej  + stavění máje   
19.–21. 5. SH ČMS PYROS / Iset  Brno Brno
23. 5. SH ČMS Hasičský den na Konopišti Konopiště  
20. 6. Velký Dřevíč Dřevíčská lávka  
21. 6. Velký Dřevíč Dětský den 
27. 6. Přibyslav druhý „Letní hasičský ples“  od 17 hod. na hřišti
4.–5. 7. SH ČMS  V. sjezd SH ČMS v Pardubicích
3.–12. 7. Teplice n. Met. Hasičský tábor „Soptíci“ 2015 
25.7.–8.8. OSH Náchod Letní tábor „Kamenec“ 2015 
28. 8. Bukovice Posvícenská zábava 
29. 8. Velký Dřevíč rockový festival „Řezňa fest“ 
3. 9. ORV COP velitelů JPO II, III a V  (V8) od 14.30 h. v Autokempu Brodský Č. K.
4. 9. ORV Velitelský den pro JPO II, III a V od 8 hod. v Autokempu Brodský u Č. K.
5. 9. Zvole Pouťová zábava v HZ Zvole
10. 10. Bohuslavice Posvícenská zábava od 20 hod. v Orelně
10.–2. 10. Zvole Staročeské posvícení v HZ Zvole
18. 10. Přibyslav tradiční posvícenské „Stínání kohoutů“ od 13.30. hod. na návsi

Všechny došlé „Pozvánky“ – bližší informace, propozice apod. vkládáme na naše internetové stránky www.oshna-
chod.cz  pod  „Soutěže“ a dále „Pozvánky, propozice apod. na soutěže, oslavy a další akce SDH a OSH Náchod“.

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. 2015
!!! 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

Sportovní poháry a medaile
různých velikostí, tvarů a barevných provedení

Okresní soutěž v požárním sportu 2015
záloha nevratná!!! Stravu si bude hradit každý 
sbor sám! 

Při prezenci se budou vybírat členské prů-
kazy soutěžících (i s fotkou a razítkem OSH 
přes foto)!
Propozice k soutěži:
Příjezd soutěžních družstev  7.00  hod.
Prezence soutěžních družstev  7.00–7.25  hod.
Nástup soutěžních družstev   7.35  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


