
Kancelář OSH informuje
Vyhodnocení okrsků za druhé pololetí 2017

Podmínky pro přiznání finančních příspěv-
ků splnily a doložily k 31. 1. 2018 tyto okrsky: 
Broumov, Meziměstí, Ostaš, Bor, Hronov, Čer-
vený Kostelec, Náchod, Mezilesí, Nové Město 
n. Met., Česká Skalice, Hořičky, Jaroměř, Jasen-
ná, Velichovky.

Odevzdání členských příspěvků na rok 2018
Čl. příspěvky letos odevzdal pozdě pouze 

SDH Petrovičky, všichni ostatní odevzdali včas. 
Hlášení o činnosti SDH za rok 2017

Hlášení letos odevzdali pozdě také pouze SDH 
Petrovičky, všichni ostatní včas. Děkujeme. :-)

V evidenci máme nyní 131 SDH = MH 793, 
dospělých 5 058, celkem 5 851 všech členů.

Přehled o majetku a závazcích SDH
Každý, rok nejpozději do konce května, je tře-

ba odevzdat na Okresní sdružení hasičů Náchod 
Přehled o majetku a závazcích pro jednoduché 
účetnictví (pro podvojné účetnictví to jsou tři: 
Příloha k účetní uzávěrce + Výkaz zisků a ztrát + 
Rozvaha) – posílat na předepsaných tiskopisech, 
které vám každý rok včas zašleme. (pokračování na str. 4)

Sestry a bratři,
máme za sebou další období naší práce a spous-

tu práce je před námi. Na sklonku minulého roku 
jsme společně bilancovali činnost ve sborech dob-
rovolných hasičů na výročních valných hromadách 
sborů a okrsků našeho okresu. Pokud to bylo mož-
né, na těchto jednáních se zúčastnili zástupci VV 
OSH. Ale při počtu 131 SDH našeho okresu nebylo 
možné se podílet na jednáních všech jednotlivých 
sborů. Na výročních jednáních okrsků jsme se ale 
zúčastnili vždy, takže se snad informace z okresu 
dostaly do všech sborů ve naší působnosti. Vzhle-
dem k účinnosti nového Občanského zákona se i my 
jako spolek musíme podřídit povinnostem z toho 
vyplývajících. To znamená, že musíme být registro-
váni u registračního soudu v Praze a součástí této 
registrace je každoroční podání přehledů majetku 
a závazků, přehled o příjmech a výdajích poboč-
ných spolků. Tyto informace předáváte na poskyt-
nutých formulářích na OSH a my je po zpracování 
předáváme registračnímu soudu v Praze. Doufám, 
že se nám toto vžije do praxe a že nebudeme muset 
neustále u sborů, které tyto dokumenty neodevzdají, 
žádat o nápravu. 

 Co se týká naší činnosti ve všech odvětvích, náš 
okres je v rámci Královéhradeckého kraje hodno-
cen velice kladně. Ale nesmíme usnout na vavří-
nech, protože je vždy co zlepšovat. I v letošním roce 
nás čeká spousta práce na akcích, které budeme 
pořádat. Neobejdeme se bez vaší pomoci a jsem 
rád, že nám ji nabízíte. Tím se nám pracuje lehčeji 
a upřímně vám za to děkuji. V loňském roce jsme 
vyzkoušeli uspořádat kurz pro strojníky ve zbrojnici 
v Novém Městě nad Metují a pro zájem z vaší strany 
jsme jej v letošním roce uspořádali opět. Pod zášti-
tou ÚHŠ v Bílých Poličanech a za pomoci Martina 
Řeháka, Zdenka Čechury, Zdenka Kábrta a členů 
JSDH Nové Město nad Metují jsme tuto akci zvlád-
li zrealizovat. O pohoštění se nám opět postarala 
Janča Rousková, takže to nemělo chybu a nic našim 
strojníkům nechybělo. 

 Ve sportovních soutěžích se letos opět vracíme 
na sportovní areál Náchod-Hamra. Díky spoluprá-
ci s Městským úřadem v Náchodě zde uspořádáme 
okresní kolo v požárním sportu a okresní kolo do-
rostu. Okresní kolo hry Plamen ještě letos musíme 
z termínových důvodů uspořádat na školním hřišti 
v Náchodě-Plhově. Letos nás čeká spolupořádání 
krajského kola hry Plamen a dorostu, které se bude 
zčásti odvíjet na Hamrech a zčásti v areálu rybníka 
Brodský u Červeného Kostelce.

 Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem 
Územním odborem Náchod budeme pořádat ško-
lení a výcvik jednotek sborů dobrovolných hasičů 
okresu Náchod.

 To by asi byl ve zkratce výčet největších udá-
lostí, které nás v letošním roce čekají. Dovolte mi, 
abych vám poděkoval za dosavadní práci, kterou 
odvádíte na rozvoj požární ochrany v našem okrese, 
za práci s mládeží ve svých kolektivech a za spolu-
práci s městy a obcemi ve své působnosti. Poděkujte 
prosím také svým rodinným příslušníkům za podpo-
ru naší nelehké práci. Těším se na setkání s vámi na 
akcích, které budete buď pořádat ve svých sborech 
nebo na akcích pořádaných OSH Náchod. 

 Ivan Kraus, starosta OSH Náchod
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List hasičů
okresu Náchod

ZÁCHRANÁŘ

Přístup do Evidence členů SDH pro sbory
Přístup do evidence je přes program „Kance-

lář 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 Okresní sdružení 
hasičů Náchod.

! Pozor: v této evidenci nic neměňte, nedo-
pisujte, 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 evi-
dence 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).

– zámek Nové Město nad Metují, 
kostelík Slavoňov 

+ posezení s obědem ve Slavoňově u Bětky.

Krajské setkání ZH 
dne 21. září 2017 



Hasicí sprej je určen na hašení začínajících požárů 
v bytě, kuchyni, kanceláři, automobilu, garáži, dílně 
nebo na chatě. Má hasicí 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 předmě-
ty pod napětím do 1 000 voltů.

Sprej se nemusí servisovat, má životnost 5 let a záru-
ku 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.

Sbory dobrovolný 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.
Prodejem hasicích sprejů zvýšíte bezpečí sebe, 

svých spoluobčanů a také přispějete k získání finanč-
ních prostředků, které jsou stále potřeba na činnost ha-
sičů, vašeho sboru.

Hasicí sprej, ale i jiné dárkové předměty, je možno 
zakoupit v kanceláři OSH Náchod.

SDH Přibyslav vás zve na pátý letní hasičský ples, 
který se bude konal v sobotu 30. 6. 2018 od 18 hodin na 
hřišti vedle OÚ. 

K tanci bude hrát opět skupina Styl, je pro vás připra-
veno bohaté občerstvení, tombola, předtančení, soutěž 
o nejhezčí klobouk a noční překvapení s ohňostrojem.

Účastníky prosíme o společenské/plesové oblečení 
a budeme se těšit na viděnou :-)

Hasiči Přibyslav

Všechny došlé „Pozvánky“ – bližší informace, propo-
zice apod. vkládáme na naše internetové stránky www.
oshnachod.cz pod „Soutěže“ a dále „Pozvánky, propo-
zice 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 věr-
nost), proto prosím vaše výborem schválené, orazítkova-
né a podepsané návrhy včas přineste na OSH! 

 Okresní vyznamenání – návrhy donést nejdéle cca 14 
dnů před vaším termínem předání a před jednáním VV 
(čím dříve, tím lépe, aby se stihla udělat).

Krajská vyznamenání – návrhy donést cca 3 měsíce 
před vaším termínem předání a před jednáním VV.

Vyznamenání z ÚSH ČMS – návrhy donést alespoň 6 
a více měsíců před vaším termínem předávání (tyto ná-
vrhy musí schválit VV OSH, dále VV KSH a pak VV 
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 hod-
ně a nestíhají se vyznamenání zpracovávat (hlavně ty 
z ústředí SH ČMS), takže opravdu donést VČAS!!!

v okrese Náchod (aktualizace 25. 4. 2018)

Hasicí sprej 

Datum Pořádá: SDH, ... Název akce Poznámka
28. 4. Radešov Radešovská Osma spolu s okrskovou soutěží
28. 4. okrsek Bor okrsková soutěž  v Radešově
30. 4. Velký Dřevíč Čarodějnický rej + stavění máje koupaliště 
3.–4. 5. SH ČMS Předání titulu Zasloužilý hasič CHH Přibyslav
5. 5. Křinice soutěž v PS
5. 5. Heřmanice O pohár starosty obce  M, Ž, MH, mezi mosty Brod, 9 h.
5. 5. okrsek Mezilesí okrsková soutěž Slavoňově (+ oslavy SDH)
5. 5. Slavoňov 135 let + okrsková soutěž na chatě Bumbálka
6. 5. Nízká Srbská Pohár starosty SDH Nízká Srbská MH
11. 5. okrsek N. M. n. M. okrsková soutěž v Pú od 16.30 hod. Vrchoviny
12. 5. Bezděkov n. Met. O pohár starosty obce 
12. 5. Horní Rybníky O pohár starosty obce Zábrodí hřiště Zábrodí
12. 5. okrsek Náchod okrsková soutěž v Pú v Dolní Radechové
12. 5. Nahořany NHPL M, Ž od 10 hod., hřiště
12. 5. Vlčkovice soutěž 
16. 5. VV OSH Náchod Výkonný výbor OSH – jednání * plán. termín (změna možná)
19. 5. Bohdašín Bohdašínský pohár  MH
19. 5. Žďár nad Met. soutěž v Pú 14 hod., pak sout. okrsku
19. 5. okrsek Ostaš okrsková soutěž od 14 hod. Žďár n. Met.
19. 5. okrsek Meziměstí okrsková soutěž v Pú od 9 hod. hřiště Jetřichov
19. 5. Velká Bukovina soutěž
19. 5. Lhota za ČK soutěž (NHPL) od 10 hod. hřiště Benešák
20. 5. Velký Třebešov O putovní pohár OÚ (VČHL) od 10 hod., areál Vagon
26. 5. OSH Náchod Okresní kolo hry Plamen od 8.30 hod., ZŠ Plhov
26. 5. Josefov O Josefovský pohár v PÚ  M, Ž, MH od 10 hod., 
   Ravelín střelnice Josefov
26. 5. Pavlišov soutěž v Pú, oslavy 135 let SDH od 14 hod., na hřišti
26. 5. Pavlišov 135 let po soutěži (sout. od 14 hod.)
26. 5. okrsek Dolany okrsk. sout. v Pú, oslavy SDH  od 9 hod. areál TJ Dolany
26. 5. Dolany 140 let od 14 hod. areálu TJ
   + od 19 hod. živá kapela
26. 5. okrsek Broumov okrsk. sout. (+ sout. Martínkovice) od 10 hod. Chata pod Kor.
26. 5. Martínkovice soutěž (s okrsk. soutěží + oslavy) od 10 hod. Chata pod Kor.
26. 5. Martínkovice 135 let  od 10 hod. Chata pod Kor.
26. 5. okrsek Hronov okrsková soutěž v Pú ve Žďárkách
26. 5. Dobrošov 130 let od 14.30 hod. 
27. 5. Běloves Běloveský kilo Dorost, 10 hod., Ná – ZŠ Plhov
květen Česká Metuje Memoriál Ludvy Kracíka
2. 6. OSH Náchod Okresní kolo v PS a Dorostu stadion Hamra-Náchod
2. 6. Bohdašín 120 let
2. 6. Žďárky Žďárecká špička v Pú M, Ž, od 13.30 hod.
2. 6. Chvalkovice soutěž Florián
2. 6. Velký Dřevíč Dřevíčská lávka koupaliště
3. 6. Velký Dřevíč Dětský den koupaliště
7. 6. Bělý soutěž
9.–10. 6. KSH + OSH Náchod Krajské kolo hry Plamen a Dorostu na Hamrech + okolí Ná
9. 6. Velká Jesenice Retro soutěž v Pú + oslavy od 10 hod. před HZ 
9. 6. Velká Jesenice 135 let od 14 hod. v HZ
9. 6. Hejtmánkovice O pohár starosty obce
9. 6. Slatina nad Úpou Memoriál br. K. Pavláska v PS M, Ž od 9 hod., přír. parket
13. 6. VV OSH Náchod Výkonný výbor OSH – jednání * plán. termín (změna možná)
15.–16. 6. Bukovice 120 let
16. 6. Bohuslavice Pohár starosty obce v Pú MH, 9 hod., Sokolská zahrada
16. 6. Bohuslavice Pohár starosty obce v Pú M, Ž, 14 hod., Sokol. zahrada
16. 6. Hořičky O putovní trofej SDH od 9 hod., Sportovní areál
16. 6. Velká Ledhuje O pohár star. města Police n. M. 9 hod., hasičská louka Ochoz
16. 6. Semonice 120 let + letní zábava od 14 hod. v HZ
16. 6. Zábrodí 120 let 
22. 6. Suchý Důl 135 let – slavnostní schůze
asi 22. 6. Police nad Metují 150 let
23. 6. KSH KHK Krajské kolo soutěže v PS v Hradci Králové
23. 6. Bezděkov n. Met. Bezděkovská šedesátka MH
23. 6. Jaroměř 145 let od 12 hod. v parku u ZŠ
23. 6. Jizbice setkání na Jizbicí
23. 6. Vlčkovice noční soutěž
30. 6. Přibyslav Letní hasičský ples  od 18 hod. na hřišti u OÚ
30. 6. Žernov Žernovský bejk – s. jednotl. v TFA + oslavy
30. 6. Žernov 135 let
30. 6. Vlkov Vlkovská ulička
30. 6. Radešov 90 let od 13 hod. hřiště Radešov
30. 6. Miskolezy soutěž
červen Vysokov Pohádkový les
1. 7. KSH KHK Krajská soutěž v TFA na Žernově 
1.–5. 7. SH ČMS MČR dětí a dorostu  Plzeň
5. 7. Rožnov Hasičská soutěž
6. 7.  Jasenná 140 let od 12 hod.
6.–15. 7. SDH Teplice n. Met. Letní tábor Soptíci 2018 10. ročník, Dolní Adršpach
13. 7. Provodov Provodovská proudnice od 16.45 hod. na hřišti
14. 7. Hynčice 130 let 
28. 7. Krčín 140 let asi od 9.30 h. a od 12 h. schůze
28. 7. – 11. 8. OSH Náchod Letní tábor Kamenec 2018 30. ročník
11. 8. Nahořany 140 let od 8.30 hod. Obecní hostinec
17.–19. 8. SH ČMS Pyrocar 2018 Přibyslav u HB
18. 8. Božanov 140 let od 13 hod.
22. 8. V.V. OSH Ná Výkonný výbor OSH – jednání * plán. termín (změna možná)
24.–26. 8. SH ČMS MČR v PS Liberec
25. 8. Vysokov Hasič. závody NTC Primátor liga od 13 h. areál pod myslivcem
25. 8. Jasenná Jasenský pohár
25. 8. Přibyslav Přibyslavský pohár od 9 hod. na koupališti
25. 8. Lipí 130 let areál za školou

Kalendář soutěží, oslav a dalších hasičských akcí 

Letní hasičský ples 2018



Dne 25. 11. 2017 v Horních Rybníkách proběhla porada vedoucích kolektivů MH celého okresu Náchod. Zde 
byli vedoucí mládeže seznámeni s kompletními podklady pro činnost kolektivů mládeže pro rok 2018. Při této 
příležitosti byla také slavnostně vyhodnocena celoroční činnost kolektivů mladých hasičů pod názvem „Pohár 
starosty OSH Náchod“, „Pohár Odborné rady mládeže“ a „Hodnocení aktivity“.

Ty se skládají především z pohárových soutěží mládeže, konajících se v průběhu celého roku. 
Do Poháru starosty OSH Náchod bylo v roce 2017 zařazeno celkem pět kvalifikačních soutěží (Mezileský 

a Nahořanský pohár v ZPV, Pohár starosty SDH Nízká Srbská, Bohdašínský pohár v technických disciplínách 
MH a Memoriál Jirky Beka v disciplínách CTIF v Bělovsi), které byly doplněny pěti dalšími soutěžemi (Hasičský 
pětiboj v Teplicích nad Metují, Pohár starosty obce Česká Metuje v uzlové štafetě, Bezděkovská šedesátka, Pohár 
starosty obce Bohuslavice a Žernovské hry mladých hasičů).

Pohár Odborné rady mládeže v roce 2017 v kategorii mladší vyhrál kolektiv z Nahořan, 2. místo – Nový 

Vyhodnocení MH okresu Náchod 2017 

Okrskové valné hromady nám v únoru uzavřely třetí 
rok tohoto volebního období a je na místě udělat malou 
rekapitulaci činnosti odborné rady velitelů. 

Přes řadu dlouhodobých akcí, které se daří i ve spo-
lupráci s HZS je Základní kurz hasiče. Dále se také dá 
říci, že nastává i obrat v provádění taktických cvičení, 
které se pomalu, ale jistě zlepšují, a tak se přibližuji 
k naší ideální představě, jak by měli vypadat hlavně 
směrem k výcviku jednotek SDH.

Co se nám ale vůbec nedaří je získávání odborností 
našich členů (tzv. odznak Hasič II. a III. st.). 

Bohužel se nedaří již delší dobu získávat ani SDH, 
tak i okrsky pro tento velice dobrý způsob zvyšování 
celkové vybavenosti odbornou tématikou hasiče. Od-
borná způsobilost je jiná záležitost, ta je nutná pro vý-
kon funkce velitele a strojníka a také tento požadavek 
vychází z právních předpisů. Odbornost jsou vědomos-
ti, které by měly patřit do ocelkové výbavy všech hasičů 
a hasiček, bez rozdílu jestli pracují v jednotce nebo na 
jiných pozicích hasičské činnosti jako např. na úseku 
práce s mládeží, kronikář, preventiva, soutěžní hasič 
atd. Je stále potřeba propagovat vlastní hasičinu, a tím 

Hasiči a odbornost
získávat větší přehled v oboru. I ostatní spolky, které 
pracují v České republice (jako jsou myslivci, rybá-
ři a další) jistě mají jednak své stanovy, ale také svou 
vlastní tematickou oblast, kterou musí jednotlivý jejich 
členové se naučit a ovládat.

Odborná rada velitelů chce jednotlivým SDH a okrs-
kům navrhnout pomoc při přípravě, která asi musí pro-
běhnout, než se můžou skládat zkoušky. Navrhuji ná-
sledující postup. Okrsky koncem léta, zkraje podzimu 
zjistí zájem o všech jejich SDH. Okrsek pak organizačně 
zajistí pořádání přes zimu několik výukových schůzek, 
které budou zaměřeny na vlastní přípravu přihlášených 
členů. A právě v této fázi může ORV okrskům pomoci. 
No a potom v únoru a březnu následujícího roku, lze 
provést závěr složením předepsané zkoušky, které jsou 
podmínkou získání odznaku. Pokud máte na okrscích 
nebo v SDH nějaké doplňující otázky, obraťte se na nás, 
velice rádi poradíme. Do konce volebního období ještě 
nějaký čas zbývá a bylo by nedobré ho promarnit. Tak 
to zkuste. A ještě něco. Získáním odznaku pak budete 
mít velmi krásný pocit, že o hasičině víte už něco víc 
a to určitě není k zahození.

Miloslav Paclík, vedoucí ORV

Hrádek, 3. místo – Bezděkov 
nad Metují. V kategorii star-
ší obsadily první místo děti 
z Bezděkova nad Metují, 
2. místo – Nahořany, 3. místo 
–  Suchý Důl.

V hodnocení aktivity kate-
gorie mladší zvítězil kolektiv 
z Nového Hrádku, 2. místo 
– Nahořany, 3. místo – Suchý 
Důl. V kategorii starší obsadil 
první příčku kolektiv z Veli-
chovek, 2. místo – Nahořany 
a 3.  místo – Nový Hrádek.

Celkově se v Poháru sta-
rosty OSH Náchod 2017 
umístily v kategorii mladší tyto 
kolektivy:

1. místo – Nový Hrádek, 
2. místo – Nahořany, 3. místo 
– Bezděkov nad Metují. 

V kategorii starší jen o bod 
zvítězil kolektiv z Nahořan, 
2. místo – Velichovky, 3. místo 
– Bezděkov nad Metují.

Okresní soutěž se bude konat v so-
botu dne 2. června 2018 v Náchodě (na 
stadionu na Hamrech).

Soutěž v PS proběhne dle Směrnic 
hasičských sportovních soutěží pro 
muže a ženy, vydaných SH ČMS, plat-
ných od 1. 1. 2012. Soutěž bude spoje-
na s Okresní soutěží Dorostu.

Písemné přihlášky (a celé propo-
zice) najdete na internetu na www.
oshnachod.cz, a zašlete je ŘÁDNĚ 
VYPLNĚNÉ nejlépe do 23. 5., nej-
později však do 29. 5. 2018 na OSH 
Náchod. Které družstvo přihlášku ne-
odevzdá včas, nebude připuštěno na 
start okresní soutěže!!!

S přihláškou bude vybírána zálo-
ha 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 člen-
ské průkazy soutěžících (i s fotkou 
a razítkem OSH přes foto)!

Propozice k soutěži: 
 na www.oshnachod.cz
Příjezd soutěžních družstev  ....7.00 hod.
Sraz členů tech. čety a rozh. ....7.00 hod.
Prezence sout. družstev ..7.00–7.30 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

Do konce února si děti mohly při-
pravovat své práce – kreslit obrázky 
nebo psát zajímavé příběhy nebo nato-
čit video do soutěže POOD jako každý 
rok.

Poté proběhlo hodnocení na okrese 
a dále na kraji.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 
PO OČIMA DĚTÍ 2018 

Dne 15. 6. 2018 proběhne v Bílých 
Poličanech slavnostní vyhlášení vý-
sledků krajského kola výtvarné a lite-
rární soutěže PO očima dětí 2018. 

Z prací členů náchodského okresu 
se letos umístilo mnoho našich mla-
dých hasičů. 

Zatím nebudu prozrazovat místa, 
ale jsou to tito šikovní mladí hasiči:

Lucie a Daniela Karlová (Veli-
chovky), Natali Kudrnáčová (Brzice), 
Nicolas Letzel a Adéla Nevoránková 
(Bukovice), Jan Rozum (Velká Led-
huje), Michaela Prouzová, Markéta 
Hrdinová, Michal Doskočil (Mezilesí), 
Adéla Stuchlíková, Daniela Kubínová, 
Adam Hvězda, Zuzana Macková (Bo-
huslavice), Lukáš Hedrlín (Horní Ra-
dechová), Jiří Mencl (Nový Hrádek), 
Marcin Dziuba (Teplice nad Metují),

Tereza Kovářová, Jana Minárová 
(Nové Město nad Metují).

Někteří z nich postupují i do kraj-
ského kola.

Všem moc gratulujeme.

Okresní soutěž 
v PS 2018

Požární ochrana 
očima dětí 2018
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Společnost Požární bezpečnost s.r.o. má výhrad-
ní obchodní zastoupení značky Rosenbauer pro 

český trh, díky kterému můžeme na českém trhu 
nabídnout špičkové produkty od firmy 

Rosenbauer. 

Další zboží na www.vyzbrojna.cz

Od října 2017 má PB zastoupení 
i v našem okrese.

Změna statutárního orgánu SDH – změna 
starosty SDH

Při změně starosty SDH (statutárního zástup-
ce) musíte vždy vyplnit a odevzdat na OSH Ná-
chod tyto tiskopisy:
l Příloha k registračnímu listu SDH – 3x origi-

nál s podpisy
l Souhlas se zápisem SDH – 1x (ověřený pod-

pis)
l 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.

Kontakt na SDH
Pokud máte e-mail nebo internetové stránky 

SDH, nahlaste je 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.

LT MH Kamenec 2018
I v letošním roce pořádáme již 30. ročník 

letního tábora (nejen mladých hasičů) okresu 
Náchod, který je tradičně v Kamenci v Orlic-
kých horách. Termín je od 28. 7. do 11. 8. 2018. 

Od ledna je tábor již naplněn. Přijímáme už je-
nom náhradníky, kdyby náhodou někdo vypadl. 
Předběžné přihlášky zájemců na r. 2019 můžete 
zasílat až od 1. 9. 2018 na tento e-mail: 

oshnachod.tabor@seznam.cz

Adresa kanceláře OSH Náchod 
Kancelář OSH sídlí na Masarykově náměstí 

č.p. 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).

Úřední den je středa od 8 do 16 hodin (větši-
nou 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

Pokud budete chtít něco posílat poštou, pište: 
Sdružení hasičů ČMS okres Náchod
Masarykovo náměstí 69
547 01 Náchod

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

kého kraje: www.kshradeckr.cz
Jednatelka OSH Náchod – Petra Němečková.
Pracovnice OSH Náchod – Jana Rousková.

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 2018.

V prvním pololetí (v březnu a v dubnu) již 
všechna školení proběhla (COP velitelů na Klu-
čance, velitelské i strojnické dny). Také v dubnu 
proběhl Základní kurz hasiče na stanici HZS ve 
Velkém Poříčí, kterého se zúčastnilo 20 hasičů.

V březnu se také proškolilo 26 strojníků v No-
vém Městě nad Metují na kurzu S16. 

Další COP strojníků (S40 a S16) pro JPO II, III, 
V a VI už jen v ÚHŠ Bílé Poličany (celý rok dle 
jejich rozvrhu), více na www.uhsbp.cz.

Ve druhém pololetí budou tato školení – pro ty, 
kdo se včas nahlásili a nebyli v prvním pololetí:

COP velitelé (V8) pro JPO II, III, V a VI: 
v úterý 4. 9. od 13.30 hod. v Autokempu Brod-

ský u ČK (pouze jednodenní bez velitelského dne), 
ve čtvrtek 6. 9. od 13.30 hod. v Autokempu 

Brodský u ČK. S přespáním navazuje druhý den 
v pátek 7. 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. 
Pro velitele, kteří ještě neabsolvovali školení V40 
v Bílých Poličanech se toto školení netýká! 

Strojnický den pro JPO II, III, V a VI (nenahra-
zuje COP): v úterý 18. 9. bude v Broumově na PS 
od 15.30 hod.; 

v úterý 11. 9. bude v Jaroměři na PS od 15.30h.; 
a v úterý 2. 10. bude pro Náchodsko na CPS 

HZS Velké Poříčí od 15.30 hod.

Posloupnost vyznamenání:
* ČU SDH – uděluje se členům-hasičům (od 18 

let věku)
 potom
* ČU OSH – uděluje se členům-hasičům (od 18 

let věku)
 potom 
* 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

 potom 
* ZZ (Za zásluhy) – nejdříve po 5 letech od ZPP
 potom
* ČU KSH
 potom 
* Medaile sv. Floriána – nejdříve po 1 roce od 

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

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

 potom
* Řád sv. Floriána – po 5 letech od ZMZ a po 30 

letech členství a dosažení věku 50 let
 potom
* 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 mla-
dým 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.

Kancelář OSH informuje Termíny školení 
velitelů a strojníků 

JSDH 2018

Přehled vyznamenání 
a jeho udělování

SLEVA 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. 2018
!!! Objednávky na telefonu: 776 111 067 nebo domluvit nejprve schůzku !!!
 

Fireworks service 
Náchod, ul. Na Hamrech 874 

email: fw.nachod@seznam.cz 
tel: 776 111 067, 739 329 286

Sportovní poháry a medaile
různých velikostí, tvarů a barevných provedení

ohňostroje


