
Kancelář OSH informuje
Vyhodnocení okrsků za druhé pololetí 2021

Podmínky pro přiznání finančních příspěvků 
splnily a doložily k 31. 1. 2022 tyto okrsky: 

Meziměstí, Ostaš, Bor, Náchod, Mezilesí, 
Nové Město n. Met., Česká Skalice, Hořičky, 
Jaroměř, Jasenná, Velichovky.

Podmínky pro přiznání finančních příspěv-
ků splnily a doložily pouze částečně (z důvodu 
covid-19), tedy také jen částečná finanční od-
měna, tyto okrsky: Broumov, Hronov a Dolany.

 Podmínky nesplnily tyto okrsky, tedy bez 
finančního příspěvku: Červený Kostelec, Stud-
nice.

Odevzdání členských příspěvků na rok 2022
Čl. příspěvky letos odevzdali všichni včas. 

Hlášení o činnosti SDH za rok 2021
Hlášení letos odevzdali všichni včas.
Děkujeme.  

V evidenci máme 132 SDH a 16 okrsků. Nyní 
máme okolo 900 MH a cca 5 tis. dospělých, cel-
kem k 1. 4. 2022 máme 5 963 všech členů.

Sestry a bratři,
čas plyne jako voda a my budeme bilancovat 

další etapu našeho hasičského života. Uplynu-
lo těžké období boje s koronavirem, které nám 
přineslo utlumení naší činnosti. Členové na-
šich JSDH a sborů se zapojili do pomoci v boji 
s touto zákeřnou nemocí. Byli jsme k dispozi-
ci městům a obcím, rozváželi jsme prostředky 
pro školy, školky a domovy sociálních služeb. 
Jednalo se o respirátory, dezinfekci a testovací 
sady. Mnozí se zapojili do osobní pomoci ob-
čanům, kteří o pomoc požádali. Jsem rád, že 
jsme opět ukázali, proč fungujeme v této spo-
lečnosti bez nároku na nějakou náhradu a na 
úkor vlastního času a rodin. Jen jsme se tro-
chu oprostili od jednoho problému, vyvstal nám 
druhý, a to válčení mezi Ruskem a Ukrajinou. 
Do naší země začali proudit uprchlíci z Ukraji-
ny a opět jsme se zapojili s ostatními složkami 
a úřady do zajištění chodu krajských center na 
zvládnutí jejich přílivu. Také jsme se zapojili 
do osobní pomoci ve formě uspořádání sbírek 
humanitární pomoci a jejich dopravy do skladů 
humanitární pomoci.

No a ještě zmínka o dění v našem okrese. Jsem 
rád, že po rozvolnění situace v našem státě se 
pomalu rozjíždí činnost hasičů v našem okrese. 
Některé SDH si naplánovaly výroční valné hro-
mady na jarní termíny a je možné, že se to stane 
pravidlem. Reagují na situaci, že v zimních měsí-
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Přehled o majetku a závazcích SDH
Každý rok, nejpozději do konce května, je 

potřeba odevzdat na OSH Náchod, přehled 
o majetku a závazcích pro jednoduché účetnic-
tví (pro podvojné účetnictví to jsou tři: Příloha 
k účetní uzávěrce + Výkaz zisků a ztrát + Roz-
vaha) – posílat mailem sken podepsaný a ora-
zítkovaný, na předepsaných tiskopisech.

Soutěže, oslavy a další akce SDH
Na OSH hlaste prosím termíny vašich sou-

těží, oslav a jiných akcí pořádaných SDH nebo 
i změny; 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 infor-
mace) všech soutěží a akcí, které nám pošlete. 
Mailem nerozesíláme.

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 

cích nás bude sužovat koronavirus, se kterým se 
budeme muset asi naučit žít. Máme naplánované 
akce, jako jsou školení a výcvik JPO, soutěže ha-
sičské mládeže, dorostu a dospělých. Dále ško-
lení a přezkoušení vedoucích a rozhodčích pro 
mládež a rozhodčích pro požární sport.

Co nás jistě trápí, je ekonomická situace 
v naší činnosti. Jsme závislí na získání do-
tačních titulů ze státní sféry a kraje. Bohužel 
se nám krátí výše získaných dotací na provoz 
a zajištění chodu kanceláře a činnost nižších 
článků. Proto jsme již na podzim informovali 
starosty SDH okresu Náchod o chystaném zvý-
šení odvodu z členských příspěvků na OSH ze 
100 Kč na 150 Kč od roku 2023. To nás ale ješ-
tě nenapadlo, že stejná situace vznikne i v SH 
ČMS. I tento orgán potřebuje vlastní prostředky 
na zajištění své činnosti a zastřešení i činnosti 
nižších článků. Po jednání VV OSH se staros-
ty okrsků jsme došli k novému návrhu odvodu 
příspěvku na OSH, a to ve výši 200 Kč od roku 
2023. Věřím, že tuto situaci pochopíte a pomů-
žete nám ji schválit na Shromáždění starostů 
SDH okresu Náchod 29. 4. 2022 v Jasenné. 
Toto jednání bude mít ještě jeden důležitý úkol, 
na který jsme upozorňovali na podzim. Po úmrtí 
starosty KSH KHK Jiřího Orsáka jsem byl zvo-
len starostou KSH KHK. Podle vnitřní směrni-
ce KSH není možné kumulovat takto důležité 
funkce. Proto jsem po 22 letech mé působnosti 
ve funkci starosty OSH Náchod tuto funkci na-
bídl a na Shromáždění představitelů SDH bude-

me volit nového starostu OSH. VV OSH na tuto 
funkci navrhuje mého dosavadního náměstka 
br. Miloše Kratěnu z SDH Nahořany.

Sestry a bratři hasiči, bylo mi ctí stát v čele 
hasičů okresu Náchod. Děkuji vám za spoluprá-
ci, přízeň a pochopení po dobu mého působení 
v této funkci. Předávám mně velmi blízkou ha-
sičskou rodinu mému nástupci a věřím, že i jemu 
budete perfektním partnerem. Okres Náchod je 
velice kladně hodnocen v rámci Královéhradec-
kého kraje, věřím, že tomu bude i nadále. Děkuji 
HZS KHK a samosprávě za spolupráci a přízeň.

Přeji vám a vašim rodinám hlavně hodně 
zdraví, štěstí a pohody. Ještě jednou děkuji za 
krásných 22 společných let s vámi.

Ivan Kraus, starosta OSH Náchod

vypadnou! Např. když jim je 18 let nebo když už 
neregistrujete dorost a nenapíšete ho do dětí, tak 
je potřeba ho přehlásit do dospělých.

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 – 3× originál 

s podpisy
l Souhlas se zápisem SDH – 1× (ověřený podpis)
l Výpis z usnesení VH SDH – 1×
l A ještě nově tiskopis: Plná moc – 1×

Tyto a další tiskopisy jsou k dispozici na našich 
internet. stránkách pod Dokumenty a Tiskopisy 
pro SDH.

Na www.justice.cz si můžete stáhnout platný 
výpis SDH, kde je statutární orgán, adresa, živ-
nosti apod. Tento výpis by po vás mohli chtít ně-
kde na úřadech nebo např. v bance apod., když 
tam něco budete potřebovat.

Děkujeme vám za spolupráci. 

Jednatelka OSH Náchod – Petra Němečková
Pracovnice OSH Náchod – Jana Rousková



Do konce února si děti mohly připravovat 
své práce – kreslit obrázky, psát zajímavé pří-
běhy nebo natočit video do soutěže POODM 
jako každý rok.

Poté proběhlo hodnocení na okrese a dále 
na kraji.

Okresního kola se zúčastnilo celkem 361 
dětí z patnácti SDH a ze sedmi MŠ, ZŠ a SŠ.

Zapojili se mladí hasiči z těchto SDH: Bo-
huslavice, Brzice, Bukovice, Česká Metuje, 
Heřmanice, Hustířany, Jasenná, Mezilesí, Nový 
Hrádek, Pro Vestec, Šonov u N. M., Teplice nad 
Metují, Velichovky, Velká Ledhuje a Zvole. 
A dále MŠ Broumov Masarykova, MŠ Kramol-
na, MŠ a ZŠ Jasenná, MŠ a ZŠ Olešnice, MŠ 
a ZŠ Teplice nad Metují a SPŠ, OŠ a ZŠ Nové 
Město nad Metují. 

Předání cen okresního vyhodnocení proběhne 
při okresní soutěží Hry Plamen, dne 28. 5. 2022 
na Hamrech.

A dne 20. 5. 2022 proběhne v Bílých Poliča-
nech slavnostní vyhlášení výsledků krajského 
kola. 

SDH Přibyslav vás srdečně zve na sedmý 
letní hasičský ples, který se bude konat v sobo-
tu 25. 6. 2022 od 18 hodin na hřišti vedle OÚ. 
V letech 2020 a 2021 se bohužel kvůli covidu 
neuskutečnil, a proto se na vás letos opět po této 
pauze budeme těšit.

K tanci bude hrát opět skupina Styl, bude 
pro vás připraveno bohaté občerstvení, tombola 
a  další.

Účastníky prosím o plesové/společenské (let-
ní) oblečení a těšíme se na viděnou. 

Hasiči Přibyslav

Požární ochrana 
očima dětí 

a mládeže 2022

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

letos opět pořádá již 34. ročník tradičního letního tábora MH okresu Náchod

KAMENEC 2022
     

Termín konání tábora: sobota 30. 7. –  sobota  13. 8. 2022
Cena tábora: 4.500 Kč  (každý další sourozenec pouze 4.200 Kč) 

LETOŠNÍ TÁBOR „KAMENEC 2022“ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!!!
Přijímáme už pouze děti jako náhradníky.

Náhradníky a předběžné přihlášení na LT na r. 2023 
hlaste na tento e-mail: oshnachod.tabor@seznam.cz

Případné dotazy se Vám pokusíme zodpovědět na těchto telefonních číslech:
Patrik Vácha – hlavní vedoucí tábora – tel. 737 952 944
  Jana Rousková – evidence přihlášek – tel. 606 650 680

  e-mail: oshnachod.tabor@seznam.cz

Letní hasičský 
ples 2022



Okresní soutěž mužů a žen se bude konat v so-
botu 4. června 2022 v Náchodě, na stadionu na 
Hamrech. 

Soutěž bude spojena s Okresní soutěží Do-
rostu.

Propozice a přihláška k soutěži jsou na www.
oshnachod.cz. Přihlášku zašlete řádně vyplněnou 
do 22. května na OSH Náchod.

S přihláškou bude vybírána záloha na startovné 
500 Kč, která bude družstvu vrácena při prezenci; 
pokud družstvo na soutěž nepřijede, je záloha ne-
vratná! Strava zajištěna, hradí si každý sbor sám! 

Začínají se rozbíhat školení a kurzy první po-
moci pro hasiče samaritány-zdravotníky.

Covid nám naši snahu bohužel téměř o dva 
roky zbrzdil, ale již v říjnu 2021 se uskutečnilo 
první školení samaritánů v HZ v Novém Městě 
nad Metují, takové seznamovací a s plány do bu-
doucna. A v lednu 2022 proběhla již dvě školení 
první pomoci v HZ ve Velichovkách. Účastníci 
se seznámili se základy zdravovědy, resuscitace 
a další.

V NMnM byla účast 43 hasičů-samaritánů 
a ve Velichovkách jednu sobotu 15 samaritánů 
a další sobotu 14 zájemců + 4 školitelé.

Začátkem dubna proběhl 16hodinový „Zá-
kladní kurz první pomoci“ ve spolupráci s ÚHŠ 
B. Poličany v prostorách HZ v Náchodě. Kur-

Dne 8. 3. 2022 se uskutečnilo setkání klubu 
seniorů v Jasenné v restauraci na pozvání Da-
vida Samka z SDH Jasenná. Za OORP Náchod 
se tohoto setkání zúčastnili Štěpánka Muziká-
řová a Josef Beran. Přednášeli na téma základy 
prevence PO, práce s otevřeným ohněm v do-
mácnosti, používání hlásičů požáru a CO. Dále 
se věnovali kontrole a čištění spalinových cest 
a komínů. K tomuto tématu se potom vedla 
diskuse. Dále byl vznesen požadavek na prak-
tickou ukázku použití PHP. Přislíbili jsme mož-
nost této ukázky na podzim 2022. Této akce se 
zúčastnilo 33 obyvatel Jasenné. Děkujeme po-
řadatelům i přednášejícím za tuto akci podporu-
jící šíření prevence PO mezi veřejnost.

František Kraus, ved. OORP Náchod

Okresní soutěž v požárním sportu 2022

Hasiči – Samaritáni – ZdravotníciPrevence

Disciplíny:
1. Pořadová příprava
2. Požární útok
3. Běh na 100 m s překážkami
4. Štafeta 4× 100 m

Příjezd soutěžních družstev  7:00 hod.
Sraz členů techn. čety a rozhodčích 7:00 hod.
Prezence soutěžních družstev 7:00–7:30 hod.
Tréninky soutěžících 7:15–7:30 hod.
Nástup soutěžních družstev 7:45 hod.   
Zahájení soutěžních disciplín 8:00 hod.

Přijďte fandit a podpořit družstva z vašich 
SDH či okrsků.

zu se zúčastnilo celkem 16 zájemců a všichni 
úspěšně složili závěrečnou zkoušku a test.

Nyní bychom rádi zapojili proškolené sama-
ritány-zdravotníky do soutěží pořádaných OSH 
Náchod, ale i dalších – okrskových, ale i sboro-
vých akcí a soutěží..

Na podzim bychom rádi uskutečnili další 
Základní kurz první pomoci pro další zájemce. 
A průběžně další školení pro stávající, ale i nové 
zájemce (nová témata, ale i udržovací).

Děkujeme hasičům z Nového Města n. Met., 
z Velichovek a z Náchoda za zapůjčení jejich 
prostor v HZ a za spolupráci a zapůjčení figurín 
a cvičného AED hasičské škole v B. Poličanech.

Za OSH Náchod J. Rousková
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Jana Rousková 
tel. 777 580 848 

mail: nachod@vyzbrojna.cz 
Nebo v pondělí a ve středu na OSH Náchod.

Obchodní zástupce na okrese 
Náchod:

Ve skládku na Přibyslavi můžete vyzkou-
šet vycházkové uniformy, PS II a další. 

Děkuji vám za spolupráci 
a těším se na viděnou. Jana R.

Další hasičské zboží na www.vyzbrojna.cz

Náš Aktiv ZH má k dnešnímu dni 28 ZH (27 
mužů a jednu ženu). 

V roce 2021 nás navždy opustili br. Milo-
slav Paclík z SDH Jaroměř a br. Jaroslav Štěrba 
z SDH Hronov. Čest jejich památce!

Členové aktivu se schází jednou až dvakrát za 
půl roku. 

Dne 6. dubna měl AZH posezení s povídáním 
v zasedací místnosti kanceláře OSH v Náchodě, 
za účasti 19 členů. 

Na 16. června je naplánováno další setkání 
v rámci okresu s výletem na zříceninu hradu Ví-
zmburk. 

Na podzim se uskuteční krajské setkání všech 
ZH v Královéhradeckém kraji, které letos spolu-
pořádá s krajem OSH Jičín.

Nezapomínejte ve sborech na vaše aktivní 
členy s vyznamenáním, ani na ty dříve aktiv-
ní, protože bez předešlých ocenění není možné 
tento nejvyšší titul ZH získat, ani ho navrhnout 
a pak už může být pozdě.

Významné život-
ní jubileum oslavil 
v pátek 1. 4. 2022 Za-
sloužilý hasič Zdeněk 
Pinkava z Červeného 
Kostelce. 

Členem dobrovol-
ných hasičů je neuvě-
řitelných 75 let, práci 
ve sboru dobrovolných 
hasičů zasvětil tedy 
celý svůj aktivní život.

Zdeněk Pinkava vstoupil do SDH Červený 
Kostelec Město v roce 1947. Již od šesti let byl 
členem žákovského a posléze dorosteneckého 
družstva. Svým přístupem se začlenil do kolekti-
vu velmi dobře a stal se členem soutěžního druž-
stva až do roku 1954, kdy nastoupil na základní 
vojenskou službu. 

V roce 1957 byl zvolen velitelem/ okrsku 
Červený Kostelec. Od roku 1964 byl zvolen ve-
litelem SDH a zároveň se stal členem výcviko-
vého štábu v Náchodě. 

Ve výcvikovém štábu byl do roku 1990. 
Funkci okrskového velitele vykonával 17 let až 
do roku 1992. Funkci velitele SDH zastával 28 
let, také do roku 1992. Pro výkon velitelských 
funkcí absolvoval řadu kurzů organizovaných 
tehdejším ČSPO.

Od té doby byl stále členem výboru SDH 
a aktivně se podílel na dalších pracích ve sboru 
až do roku 2010. 

I nyní svými zkušenostmi přispívá ke zdoko-
nalování členů ve sboru a je dál přínosem pro 
sbor, který je v současné době zařazen do poho-
tovosti č. 2. 

Návrh na titul Zasloužilý hasič sbor podal 
v roce 2003 a téhož roku 24. října mu toto vyzna-
menání bylo předáno v CHH Přibyslavi. V roce 
2022 oslavil životní jubileum 90 let. 

Za hasiče okresu Náchod bychom Ti, milý 
Zdeňku, chtěli do dalších let popřát hlavně mno-
ho zdraví, štěstí, pohody a hlavně optimismu, 
který Ti nikdy nechyběl. Přejeme Ti, abychom 
se ještě dlouho společně potkávali na různých 
hasičských slavnostech i soutěžích a aktivech.

Za OSH Náchod
jednatelka OSH Petra Němečková.

Aktiv ZH OSH Náchod

Zdeněk Pinkava 
oslavil 90. narozeniny

Vážení příznivci soutěží v požárním útoku, 
na okrese Náchod máme možnost soutěžit již 
mnoho let v rámci Náchodské hasičské ligy. Tato 
liga byla po mnoho let určena pouze družstvům 
z okresu Náchod (ostatní mohli startovat pouze 
na výjimku), dále byla omezena výkonem strojů 
a šířkou hadic. Takto specifická liga je určitým 
unikátem, má svůj náboj i kvalitu, a proto zůstane 
zachována. Ovšem její nevýhodou je uzavřenost 
pro mnoho družstev, která mají odlišné vybavení 
a nechtějí nebo nemohou si koupit další sportovní 
materiál. Často jsem v rámci svých diskusí s ha-
siči slýchával, že je dobře, že na okrese Náchod 
máme hasičskou ligu, jelikož není nutné za bodo-
vanou soutěží najezdit mnoho kilometrů, což je 
časově i finančně náročné, ale je škoda, že je takto 
uzavřená.

Dlouho jsme přemýšleli, jak vyhovět všem 
stranám, a nakonec bylo rozhodnuto, že v rámci 
Náchodské hasičské ligy bude pod záštitou OSH 
Náchod zřízena volná kategorie, která bude ote-
vřena všem družstvům, která chtějí soutěžit i se 
silnějším strojem a s užšími hadicemi. Podrob-
nější pravidla budou uveřejněna na internetových 
stránkách OSH Náchod. Jsem si vědom toho, že 

Na www.oshnachod.cz v sekci „Materiály pro 
JPO“ jsou umístěny seznamy platných osvědče-
ní velitelů a strojníků JSDH, prezenční listiny ze 
školení a pod „Odborné způsobilosti – kurzy“ na-
jdete plán školení a výcviku pro rok 2022.

V září proběhne Základní kurz hasiče na stani-
ci HZS ve Velkém Poříčí. Přihláška, další potřeb-
né info a tiskopis k lékaři jsou také na internetu.

Na podzim bychom rádi naplánovali Kurz 

v rámci ČR je mnoho kvalitních ligových soutěží, 
ale málokterý sbor má možnost finančně i časově 
udržet družstva na ligách, které vyžadují přesuny 
na velké vzdálenosti. Náchodská hasičská liga je 
tzv. na plácku, což znamená, že sbory ani závod-
níky příliš nezatíží a pevně doufám, že tento fakt 
přiláká k požárním útokům další družstva.

Dlouhodobě jsem přesvědčen, že právě díky 
disciplíně požární útok je naše sdružení atraktivní 
pro mladé lidi, kteří mají možnost zajímavé akti-
vity i poté, co opustí řady mladých hasičů, a ne-
utíkají nám k jiným zájmovým činnostem. Navíc 
máme možnost je postupně zapojovat i do dalších 
oblastí SH ČMS.

Doufám, že se nám opět po dvou letech ome-
zení podaří požární sport nastartovat a účast co 
nejdříve vrátit do předcovidového období.

Soutěže zařazené do Náchodské hasičské 
ligy 2022: 21. 5. Černčice; 11. 6. Blažkov; 18. 6. 
Ohnišov; 25. 06. Vršovka; 27. 8. Kramolna; 3. 9 
Nový Hrádek; 10. 9. Bukovice; 24. 9. Nahořany

Na setkání na všech soutěžích se s Vámi těší 
Miloš Kratěna, nám. starosty OSH Náchod

Náchodská hasičská liga 2022

Školení velitelů a strojníků JSDH
strojníků S16 asi opět v Novém Městě nad Metu-
jí. Předběžně je přihlášeno 30 zájemců. 

Další kurzy a COP pro JPO II, III, V a VI pro-
bíhají stále v ÚHŠ Bílé Poličany (celý rok dle je-
jich rozvrhu), více na www.uhsbp.cz.

Další termíny COP velitelů, Velitelské dny 
a Strojnické dny jsou v plánu školení a také v na-
šem Kalendáři hasič. akcí a soutěží.


