
Vyhodnocení okrsků za první pololetí 2012

Jednatel OSH informuje
Vyhodnocení okrsků za první  pololetí 2012

Podmínky pro přiznání fi nančních příspěv-
ků splnily a doložily k 31. 1. 2012 tyto okrsky: 
Broumov, Meziměstí, Ostaš, Bor, Hronov, Čer-
vený Kostelec, Náchod, Mezilesí, Nové Město 
nad Metují, Hořičky, Jaroměř, Jasenná, Veli-
chovky.

Soutěže, oslavy a další akce SDH
Na OSH hlaste, prosím, temíny vašich soutě-

ží, oslav a jiných akcí pořádaných SDH: datum, 
SDH, název soutěže, místo a čas konání (případ-
ně 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, které nám pošlete. 
Výroční valné hromady SDH a okrsků

Na OSH hlaste, prosím, temíny vašich výroč-
ních valných hromad – SDH, datum, místo a čas 
konání.
Přístup do nové Evidence členů SDH pro sbory

Na OSH u Jardy Picha si mohou zástupci SDH 
zažádat o přihlašovací údaje (přístupová hesla) do 
této evidence přes internet (pro seznam členů SDH).
Starý nábytek OSH

OSH přenechá starý nábytek, který byl v bý-
valé budově OSH. Jedná se o různé skříňky, stoly 

Sestry a bratři,
  máme za sebou další období 

naší hasičské práce a nyní nás bude pomalu ale 
jistě čekat bilancování vykonané činnosti. V tom-
to uplynulém čase jsme zažili chvíle radosti, ale 
i bolesti. Skoro ve stejné době nás navždy opus-
tili někteří naši kamarádi hasiči. Chtěl bych moc 
poděkovat všem, kteří se s nimi přišli rozloučit na 
jejich poslední cestě. Čest jejich památce.

Velice mě potěšila reprezentace našeho okresu 
v postupových kolech hry Plamen, dorostu a v po-
žárním sportu dospělých. Náš okres letos pořádal 
několik krajských akcí a to krajské kolo hry Pla-
men a dorostu a setkání aktivů Zasloužilých hasi-
čů. Obě tyto významné události jsme společnými 
silami dokázali zvládnout a ze strany účastníků 
jsme byli kladně hodnoceni. Hlavně nositelé titu-
lu Zasloužilý hasič si velice pochvalovali exkurzi 
textilního závodu VEBA, a.s., Broumov a návštěvu 
Broumovského kláštera. Příjemné bylo také pose-
zení v pohostinství LA SAHULA v Otovicích.

Další naší činností byla účast jednotek z Poli-
ce nad Metují, Červeného Kostelce a Broumova 
na mezinárodním cvičení složek IZS v polském 
Jugowě. Jednalo se o fi ngovaný požár na Soví 
hoře, kde jsme společně s polskými jednotkami 
profesionálních a dobrovolných hasičů vytváře-
li dálkovou dopravu vody od vodního zdroje na 
požářiště. Tato společná činnost byla hodnocena 

apod. Bližší informace na Okresním sdružení ha-
sičů – Jarda Pich.

Kontakt na  SDH
Pokud máte e-mail nebo internetové stránky 

SDH, nahlaste je na OSH, abychom vám mohli 
zasílat aktuální informace (z OSH, 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 informa-
ce můžeme zasílat.

Webové stránky OSH: www.oshnachod.cz
Webové stránky SH ČMS: www.dh.cz

Adresa kanceláře OSH Náchod 
Kancelář OSH je od května 2009 zpět na ná-

městí T. G. Masaryka 69 – opravená červená bu-
dova vedle hotelu Beránek v Náchodě, první patro.

Pracovní dny: Po 8–16 hod., Út, Čt, Pá 8–15 
hod. (mezi 11.30 až 13.30 hod. půl hodiny pauza 
na oběd), tyto dny je lépe si zavolat na tel. 491 
427 653.

Úřední den je středa od 8 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
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členy dozorového orgánu z polských vojvodství 
velice kladně.

Mezi neodmyslitelné typy činností patří škole-
ní a výcvik členů jednotek. Chtěl bych poděkovat 
příslušníkům HZS KhK ÚO Náchod za pomoc 
při realizaci školení všech typů jednotek našeho 
okresu. Dovolte mi, abych předně vyzdvihl vzá-
jemnou spolupráci s panem ředitelem HZS územ-
ního odboru Náchod plk. Bc. Janem Adamcem. 
Tento na sklonku letošního roku opouští funkci 
ředitele a odchází do hasičského důchodu. Pře-
jeme mu v další etapě hlavně hodně zdraví, spo-
kojenosti a pohody.

Sestry a bratři, jelikož je čas neúprosný, blíží 
se nám pomalu konec roku a s ním i bilancování 
naší činnosti na výročních valných hromadách. 
Přeji vám dobré a hlavně klidné hodnocení čin-
nosti, funkcionářům SDH děkuji za vedení sborů 
a vám všem za činnost, kterou vytváříte na úkor 
vlastního času a rodin. Poděkujte prosím také 
svým rodinným příslušníkům za podporu vaší 
činnosti.

Nebude v mých silách navštívit všechny vý-
roční valné hromady, a proto přeji všem členům 
SDH našeho okresu do roku 2013 hlavně hodně 
zdraví a osobní i rodinné pohody. Budu se s vámi 
těšit na viděnou a osobní spolupráci.

Ivan Kraus, starosta OSH Náchod

PRINCIP PROGRAMU
„Sbor dobrovolných hasičů organizuje sběrnou 

akci a za vysbírané elektrospotřebiče dostává fi -
nanční odměnu.“

Vy jste ti, kdo pomáhají. Pomozte i nám se sbě-
rem elektrozařízení. Víme, že vám není lhostejné 
okolí, ve kterém žijete. Zaregistrujte své SDH a 
i vy pocítíte výhody systému odměn, která Vám 
fi rma ELEKTROWIN nabízí. Je to jednoduché.

PŘÍKLADEM: Každou první sobotu v měsíci 
upozorní obecní rozhlas na sběr elektrozařízení. 
Hasiči zabezpečí umístění sesbíraného elektroza-
řízení do prostoru vyhrazeného a označeného jako 
„MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZA-
ŘÍZENÍ“. Ve chvíli, kdy zástupce hasičů usoudí, 
že nahromaděné množství je potřeba odvést a je 
větší jak minimální, objedná svozovou fi rmu. Ob-
jednání svozové fi rmy probíhá telefonicky na bez-
platné infolince, skrze elektronický formulář, po-
případě e-mailem. Poté je tato informace předána 
svozové fi rmě. Při předávání zpětně odebraného 
elektrozařízení svozové fi rmě, je dopravce povi-
nen zapsat do objednávkového formuláře celkový 
počet předaných elektrozařízení a zástupce SDH 
je povinen tento objednávkový formulář přepravci 
potvrdit svým podpisem. Do 20. dne měsíce násle-
dujícího ode dne sběru je na adresu SDH zaslána 
poštovní poukázka B s odpovídající fi nanční od-
měnou.

KDO JE ELEKTROWIN?
ELEKTROWIN, a. s., je nezisková společnost 

založená výrobci velkých a malých domácích 
spotřebičů pro společné plnění povinností vyplý-
vajících z platného zákona o odpadech. Zajišťuje 

Jak si přivydělat? 
RECYKLUJTE S HASIČI



Z činnosti na úseku prevence

Informace vedoucího ORV

 Prvou akcí po jarním shromáždění starostů byl 
jarní seminář prevence, který se konal ve dnech 
20. a 21. dubna a to již tradičně ve školicím stře-
disku HZS ve Velkém Poříčí. Semináře se zú-
častnilo celkem 25 preventistů a 4 lektoři z řad 
příslušníků HZS. Jako vždy byl připraven bohatý 
program např. novinky v PO a z prevence, biosta-
nice – technologie, zásahy a požáry v roce 2011, 
ukázka aplikace protipožárních nátěrů, zdroje 
požární vody, skladování plynů od objektů, ko-
munikace a další zajímavá témata. Na závěr pak 
proběhla diskuze k proškoleným tématům, námě-
ty pro další semináře a krátké jednání OORP.   

Dle plánu činnosti se rada měla sejít ke svému 
dalšímu jednání v červnu. Vzhledem k tomu, že 
jednání ÚORP nepřineslo nic nového, tak neměla 
své jednání jak KORP, tak ani naše okresní rada. 
Ta se sešla ke svému jednání až 4. září. Jednání  
probíhalo dle stanoveného programu, kde hlav-
ním bodem byla příprava  podzimního okresního 
semináře preventistů, který bude ve dnech 23. 
a 24. listopadu opět ve školicím středisku HZS 
ve V. Poříčí. Garantem semináře je OORP a ved. 
odboru prevence ÚO HZS Náchod mjr. Ing. Fr. 
Stejskal. Přípravou a sestavením programu byli 
pověřeni členové rady mjr. Ing. Stejskal a por. Bc. 
Mirka Schefzů. Rada byla informována, že nové 
testové otázky k získání odbornosti preventista 
III. a II. stupně, které měly být vydány do konce 
září, zřejmě vydány nebudou. Některé stávající 
otázky se ale budou muset upravit, neb již ztratily 
svůj význam a je nutné do otázek zařadit nové 
změny, které nastaly. Toto musí být provedeno do 

Od jarního zasedání starostů se ORV sešla cel-
kem 2x. Před přípravou okresního kola v PS na 
Hamrech v Náchodě. Zajištění celého okresního 
kola v plném rozsahu dá dost práce a značné úsilí 
mnoha lidí. Začíná již na podzim, kdy je nutno za-
jistit příslušný stadion, pokračuje v lednu přísluš-
ného roku, kdy je třeba překontrolovat, případně 
opravit či doplnit platné OZ (organizační zajištění) 
a po vyhlášení se již mohou hlásit soutěží družstva. 
Na OSH a ORV se musí připravit další věci (mimo 
jiné například ceny, zajistit rozhodčí, sehnat tech-
nické čety a mnoho jiné potřebné práce je nutné 
pro zdárný průběh soutěže zajistit). V pátek před 
soutěží se musí za pomoci vozidla HZS a vydat-
né pomoci členů SDH ve Velkém Poříčí naložit 
všechny překážky, odvést do Náchoda a postavit 
po dráze na stadionu. Dost času zabere vyznačení 
a vyměření všech potřebných drah, doprava dal-
ších potřebných věcí (např. časomíra, cisterny 
na dopravu vody). A je tu den soutěže – sobota. 
Technickou četu a i další zázemí letos zajistil SDH 
ze Zájezdu a okrsku Česká Skalice. Napjatě se 
sleduje, zda soutěžící, kteří se přihlásili, oprav-
du přijedou. I když je malá účast zklamáním, ale 
hlavně například účast v kategorii mužů je 5 nebo 
6 družstev (z toho 3 družstva jsou dorostenci) 

Dne 28. 10. 2012 převzala Drahoslava Divíšková, členka SDH 
Velichovky, z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. France, 
Záslužnou medaily III. stupně za celoživotní přínos o rozvoj požární 
ochrany v kraji. Gratulujeme. 

podzimního semináře. Koncem září jsem kontak-
toval ÚORP konkrétně Dr. Ing. Lišku – náměstka 
pro prevenci. Ten bohužel nic konkrétního nevě-
děl, ale slíbil, že toto zjistí u vedoucího ÚORP 
Ing. Majera. Ten mi během dvou dnů odpově-
děl následující: „K vytvoření nových otázek pro 
letošní rok nedošlo. Nové otázky budou až pro 
rok 2013 a údajně budou vydány koncem roku. 
Pro letošní rok je možno použít otázky pro rok 
2011“. Následně jsme se s mjr. Ing. Stejskalem 
dohodli, že použijeme loňské otázky s tím, že ty 
opravdu kontroverzní otázky z testu vyřadíme. 
Dále na jednání rady padl návrh, aby od příštího 
roku tedy roku  2013 se konal seminář prevence 
pouze jedenkrát ročně a to vždy na podzim. Tento 
návrh byl radou schválen. Bylo doporučeno, aby 
ved. rady vypracoval do konání semináře zprávu 
o účasti preventistů na seminářích a členů ORP na 
jednáních rady a dále seznam držitelů odborností 
preventista všech tří stupňů a to k 31. 10. 2012.

Tak to byly akce do dnešního dne, ale již příští 
týden, jak jsem již uvedl, proběhne okresní pod-
zimní seminář prevence. Program semináře bude 
jistě zajímavý, na programu budou mimo jiné 
novinky v PO a prevenci, nové vyhlášky, normy 
a nařízení, pracovní pomůcka pro výkon státního 
požárního dozoru v oblasti elektrických zařízení, 
novelizovaný zákon č. 350 o chemických látkách 
a směsích, změna ČSN 73 0810 Z1 požární bez-
pečnost staveb – Společná ustanovení (zateplo-
vání objektů). Bude rovněž prezentace a ukázky 
fi rem: Stada CZ, s. r. o.– dveře, včetně protipožár-
ních, a fi rmy Saint Gobian Construction Products, 

a. s., divize Isover – tepelně izolační materiály, 
nové konstrukce v návaznosti na ČSN 73 0810/
Z1. Proběhne rovněž přezkoušení zájemců o od-
bornost preventista III. a II. stupně, dále přezkou-
šení preventistů zajišťujících prevenci pro obce 
pro obnovení osvědčení preventista pro obce dle 
vyhl. Č. 246/2001 Sb. § 23, 25, 26. Na závěr bude 
diskuze, nové náměty pro další semináře. Co se 
týká odborností, k 31. 10. 2012 máme 19 držitelů 
odbornosti – preventista III. stupně, 27 držitelů 
II. stupně a 10 držitelů preventista I. stupně. 13 
preventistů nám zajišťuje prevenci v obcích. Tito 
všichni preventisté mají platnou odbornost, kte-
rá platí u preventistů III. a II. stupně 5 let, pak 
musí následovat přezkoušení, chce-li si preventi-
sta svoji odbornosti nadále udržet. Toto se netýká 
preventistů I. stupně. Ti udělenou odbornost mají 
stále platnou, neb se jedná o osoby odborně způ-
sobilé v PO a nebo o požární techniky. Preventis-
té, zajišťující prevenci pro obce musí každý rok 
absolvovat  přezkoušení. Na úplný závěr se ještě 
sejde ke krátké poradě OORP.

To by bylo z prevence letos asi všechno. Zá-
věrem mi dovolte, abych poděkoval všem těm, 
kteří se podíleli a podílí na požární prevenci, dále 
vedení školicího střediska HZS ve Velkém Poří-
čí za umožňování konání těchto seminářů, jakož 
i všem lektorům, kteří se nám opravdu plně a ne-
zištně věnují. Vzhledem k tomu, že se kvapem 
blíží konec roku, tak bych Vám všem chtěl záro-
veň popřát klidné prožití vánočních svátků, hod-
ně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2013. 

Josef Beran, vedoucí OORP 

neadekvátní a neodpovídající počet, vynaložené 
námaze a úsilí. Přesto, že je tato okresní soutěž je-
diná v okrese pořádaná podle pravidel PS. A je to 
soutěž, kde vítězové postupují do kola krajského, 
případně i kola republikového, tak jak se to poda-
řilo letos družstvu žen z Meziměstí. Všem zúčast-
něným družstvům chci z tohoto místa poděkovat. 
Významný dík si za svůj úspěch na republikové 
soutěži zaslouží již zmíněné ženy z Meziměstí. 
Také jejich mužské družstvo z Meziměstí ostudu 
neudělalo v krajské soutěži. Děkujeme.

Druhá ORV v srpnu letošního roku měla jinou 
náplň. Pomáhala spolu HZS zorganizovat druhé 
školení velitelů a strojníku. První čtvrtek a pátek 
v září je již tradiční termín pro školení velitelů  
JPO II a III. Místo konání bylo určeno podle loň-
ského roku /kde jsme byli spokojeni/ táborovou 
základnu ve Vysoké Srbské. Na pozvánce, kterou 
jsme poslali všem příslušným velitelů této katego-
rie, byl malý dovětek, který se tam píše vždy. Pro 
zajištění, stravy i noclehů jsme potřebovali vědět 
alespoň přibližný počet zúčastněných. Dovětek 
zněl, aby každý velitel, který se zúčastní školení 
svou účast předem oznámit SMS nebo mobilem 
na OSH. A tak tady opět selhala disciplínovanost 
i u takových funkcionářů v našich SDH a jejich 

jednotkách, jakými velitelé jsou. Úkol z pozván-
ky splnilo jen minimální počet těchto velitelů. 
A konkrétní důsledek tohoto nesplnění dovětku 
byl, že ani proti loňskému roku navýšený odhad 
účasti stejně nestačil, účast byla daleko vyšší, 
a tak někteří ze zúčastněných byli bez večeře. A to 
je špatně. Na ORV se snesla kritika, že školení ne-
bylo dobře zajištěno. Vy si můžete jistě udělat svůj 
úsudek a názor a ten nám říci i v diskuzi. Za od-
bornou radu chci říci, že toto projednáme na pro-
sincové ORV a příště se těmto problémům budeme 
snažit vyvarovat. Vás bych chtěl požádat, abyste 
svou vahou a postavením starosty sboru budoval 
a vychovával každého hasiče k osobní odpověd-
nosti.

ORV již druhým rokem snaží prosazovat ji-
ným způsobem školení a hlavně výcvik ve všech 
SDH. Po výcviku podle cvičebního řádu, který se 
neujal, chceme nabídnout jinou formu výcviku, 
tak aby cvičili i členové JPO V a ostatní. Chceme 
toho dosáhnout přes ideální síť okrsků a jejich te-
matických cvičení. ORV vyhlásí každým rokem 
pět okruhů (témat) výcviku, které by se měly 
vždy v tomto cvičení objevit. Navštívil jsem spo-
lu s některými dalšími členy ORV několik těchto 
okrskových cvičení a mohu říci můj názor, že je 
to krok správným směrem. Vyhodnocovat tyto 
cvičení budeme v prvních měsících příštího roku 
a to za účasti okrskových velitelů, kteří budou 
k tomuto hodnocení přizváni.

Závěrem mi dovolte doporučit všem velitelům 
na všech úrovních, aby se snažili organizovat 
školení a výcvik pravidelně. Velkým pomocní-
kem pro každého velitele je okrsek. Prosím vy-
užívejte ho.

Koncem roku se velmi dobře hodí poděkovat 
za jejich práci všem hasičům na úsek represe, kte-
ří chtějí přispět svou činností ke zvýšení úrovně 
dobrovolných hasičů. Dík patří i jejich rodinám, 
bez jejichž podpory by to asi moc nešlo.

Miloslav  Paclík, 
vedoucí odborné rady velitelů

zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, 
využití a odstranění velkých a malých do-
mácích elektrospotřebičů, nástrojů a nářadí.

Zpětný odběr televizí a monitorů probíhá 
ve spolupráci se společností Asekol, s. r.o.

KONTAKT: www.recyklujteshasici.cz
Bezplatná infolinka: 800 320 010
Dostupná vždy: po–pá od 8–15hod
E-mail: info@recyklujteshasici.cz

Jak si přivydělat? 
RECYKLUJTE S HASIČI

(pokračování ze str. 2)



Požární ochrana očima dětí 2013

Okresní soutěž 
hry Plamen

Okresní soutěž Dorostu Mistrovství ČR

Krajské soutěže

Okresní soutěž PS

Soutěž mladých hasičů se konala opět v areálu 
plhovské základní školy a to dne 26. května 2012.

V kategorii mladších se na 1. místě umístilo 
družstvo z SDH Běloves, 2. místo MH Nahořany, 
3. místo Mezilesí, dále Zvole, Nové Město nad 
Metují, Bukovice, Žernov a Brzice.

V kategorii starších se na 1. místě umístilo 
družstvo z SDH Běloves, 2. místo MH Zvole, 
3. místo Nízká Srbská, dále Bohdašín, Bezděkov 
n. Met., Červený Kostelec, Lhota u Č. K., Čes-
ká Metuje, Teplice nad Metují, Nahořany, Rtyně 
v Podkrk., Adršpach, Nové Město nad Metují, 
Horní Radechová, Nový Hrádek a Česká Skalice. 

Kolektivům a jejich vedoucím gratulujeme 
a přejeme i nadále mnoho úspěchů v jejich čin-
nosti.

Dorostenecká družstva i jednotlivci soutěžili 
spolu s dospělými a to dne 2. června 2012 na sta-
dionu Na Hamrech v Náchodě.

V kategorii družstev dorostenek se zúčastnila 
děvčata z SDH Běloves – 1. místo – postup do 
kraje a výběr z OSH Náchod – 2. místo.

V kategorii družstev dorostenců se zúčastnili 
chlapci z SDH Běloves – 1. místo – postup do 
kraje, dále SDH Řešetova Lhota 0 2. místo a SDH 
Lhota u ČK – 3. místo.

Dále se soutěžilo v kategorii Jednotlivci. 
V dorostencích vybojoval 1. místo Jan Runštuk 

ze Zvole, 2. místo Jan Sadílek z Teplic n. Met. 
a 3. místo Martin Čepelka z Horní Radechové.

V Jednotlivkyních–dorostenkách vybojovala 
1. místo Michaela Vondrová ze Stolína a 2. místo 
Martina Karlová z Jasenné.

Všem moc gratulujeme a děkujeme za účast.

Výsledky družstev náchodského okresu:
Mistrovství ČR Dorostu  se konalo ve dnech 

7.–8. 7. 2012 v Sokolově.
Dorostenka – jednotlivkyně: Michaela Von-

drová (Stolín) – 18. místo.
Mistrovství ČR v požárním sportu  se konalo 

31. 8. – 2. 9. 2012 v Uherském Hradišti.
SDH Meziměstí – ŽENY – 4. místo
Všem moc gratulujeme a děkujeme za repre-

zentaci našeho okresu!

Děti si mohou již nyní připravovat své práce 
– kreslit obrázky nebo psát zajímavé příběhy.
Podmínky soutěže: 

Soutěž má dvě části: literární a výtvarnou 
a probíhá v několika věkových kategoriích.

Obsahové zaměření:
–  vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady 

nedbalostního jednání a nepozornosti při mani-
pulaci s ohněm, hořlavinami apod., nebezpečné 
hry dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými 
látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.,

–  pomoc hasičů při požárech, haváriích, neho-

Krajské kolo hry Plamen a Dorostu  proběh-
lo ve dnech 16.–17. 6. 2012 v Novém Městě nad 
Metují.
Výsledky družstev náchodského okresu:

MH – SDH Běloves – 6. místo
MH – SDH Zvole – 9. místo
Dorostenci – družstvo: Běloves – 4. místo 
Dorostenky – družstvo: Běloves – 4. místo 

Jednotlivci dorostenci: 
Čepelka Martin (Horní Radechová) – 10. mís-

to, Runštuk Jan (Zvole) – 11. místo, Sadílek Jan 
(Teplice n. Met.) – 12. místo

Jednotlivkyně dorostenky: 
Vondrová Michaela (Stolín) – 2. místo, Karlo-

vá Martina (Jasenná) – 9. místo
Krajská soutěž v požárním sportu se konala 

23. 6. 2012 v Hradci Králové.
SDH Meziměstí – MUŽI – 2. místo
SDH Meziměstí – ŽENY – 1. místo

Běh na 100 m s překážkami:
MUŽI – Meziměstí
2. místo – Slovák Pavel (17,62)
4. místo – Dušánek Roman (18,11)
8. místo – Vilhelm Jakub (19,00)
11. místo – Škoda Jaroslav (19,09)

ŽENY – Meziměstí
1. místo – Šubrtová Barbora (17,04)
2. místo – Němečková Zuzana (18,46)
4. místo – Vondrová Michaela (19,22)
6. místo – Nechanická Aneta (19,77)
7. místo – Machačová Martina (20,15)
Všem našim účastníkům moc gratulujeme a 

děkujeme za reprezentaci!

Letošní okresní soutěž v požárním sportu se 
konala spolu se soutěží Dorostu v sobotu 2. červ-
na 2012 na stadionu Hamra v Náchodě. Okresní 
soutěže se zúčastnilo opět pouze pět družstev.  

Umístění družstev:
MUŽI
1. místo – Meziměstí 
2. místo – Jaroměř
3. místo – Velká Jesenice

ŽENY
1. místo – Meziměstí
2. místo – Lhota u ČK

Běh na 100 m s překážkami:
MUŽI
1. místo – Dušánek Roman (18,23)
2. místo – Slovák Pavel (18,56)
3. místo – Vilhelm Jakub (19,13)
4. místo – Škoda Petr (19,36)
5. místo – Jelínek Tomáš (20,56)
6. místo – Krögler Luděk (20,71)

ŽENY
1. místo – Vondrová Michaela (19,07)
2. místo – Němečková Zuzana (19,28)
3. místo – Bártová Lenka  (20,87)
4. místo – Vajsarová Michaela (21,69)
5. místo – Peterová Zdeňka (23,10) – Lhota u ČK 
6. místo – Otradovská Nikola (24,85)

dách, živelních pohromách a ochraně životního 
prostředí, 

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

Hodnocení soutěžních prací:
1) základní kolo (kolektivy MH apod.) do 5. 4. 
2013; odevzdat na OSH do 17. 4. 2013
2) okresní kolo -  do 26. 4. 2013
3) krajské kolo + hl.m.Praha – do 10. 5. 2013
4) republikové kolo -  do 7. 6. 2013 ( vyhodnoce-
ní do 30. 6. 2013)



(aktualizace 5. 11. 2012)

Datum Pořádá:  SDH, ... Název akce Poznámka

leden   
19. 1. Broumov Hasičský trojboj  MH 
   
únor   
9. 2. Česká Metuj Pohár starosty 
  obce v uzlové štafetě     MH 
   
březen   
22.–23.3. OSH Náchod základní školení   hotel Sokol 
   vedoucích kol. MH Teplice n. M.
         
duben   
13. 4. Nahořany Nahořanský pohár v ZPV MH 
27. 4. Běloves Memoriál Jirky Beka v disc. CTIF MH 
   
květen   
5. 5. Nízká Srbská Pohár starosty SDH MH 
18. 5. Bohdašín Bohdašínský pohár MH 
25. 5. OSH Náchod Okresní soutěž hry Plamen ZŠ Plhov, Náchod
   
červen   
1. 6. OSH Náchod Okresní soutěž Dorostu a v PS stadion Na Hamrech, Náchod
8. 6. Bezděkov n. Met.Bezděkovská šedesátkaMH 
22. 6. Bohuslavice Pohár starosty obce v PÚ  MH 
   
září   
28. 9. Žernov Žernovské hry MH 
   
říjen   
12. 10. Mezilesí Mezileský pohár v ZPV          MH 

Kniha pro účetnictví

Hasičská, Rumíček a CherHasičská, Rumíček a Cher

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

Soutěže, oslavy a další akce 
konané SDH v okrese Náchod

Směrnice činnosti s kolektivy 
mladých hasičů SH ČMS

Mladým hasičem se může stát chlapec nebo 
děvče ve věku od 3 do 18 let, souhlasí-li s jeho 
členstvím zákonný zástupce a dané SDH. Mladý 
hasič je řádným členem SH ČMS.

Doporučuje se složení slibu ve znění: „Slibuji 
na svou čest, že budu plnit a ctít zásady a cíle mla-
dých hasičů.“

Důkazem členství mladých hasičů je: a) regis-
trace v evidenčním listu kolektivu MH vedeným 
a řádně registrovaným v SDH a na OSH; b) člen-
ský průkaz

Mladý hasič je oprávněn: a) přiměřeně svému 
věku osobně se podílet na činnosti sdružení, zvlášť 
činnosti 

b) kolektivu mladých hasičů; jednání tohoto ko-
lektivu se zúčastňuje s rozhodujícím hlasem; 

c) nosit stejnokroj
d) být přítomen jednání valné hromady sboru 

s hlasem poradním

Kolektiv mladých hasičů
1. 1. Kolektiv mladých hasičů sboru dobrovol-

ných hasičů tvoří nejméně pět mladých hasičů ve 
věku od 3 do 18 let, kteří se člení do jednotlivých 
družstev (v každém SDH působí tedy jen jeden 
kolektiv). Kolektiv vzniká registrací u příslušného 
OSH.

Děti ve věku od 3 do 6 let jsou zařazeny v kate-
gorii přípravka.

Mladí hasiči ve věku od 6 do 11 let jsou zařaze-
ni v kategorii mladší.

Mladí hasiči ve věku od 11 do 15 let jsou zařa-

zeni v kategorii starší.
Mladí hasiči ve věku od 13 do 18 let se nazývají 

dorostenci a dorostenky.
K 1. 9. (včetně) v roce zahájení příslušného 

ročníku hry Plamen a celoroční činnosti dorostu 
nesmí soutěžící v kategorii přípravka dovršit 6 let, 
mladší kategorie dovršit 11 let, v kategorii starší 
nesmí dosáhnout 15 let, v kategorii dorostu 18 let 
(nerozhodla-li OORM jinak).

Kolektiv mladých hasičů SDH je členěn na:
a) přípravku
b) družstva mladších hasičů – s počtem minimálně 
5 členů
c) družstva starších hasičů – s počtem minimálně 
5 členů
d) dorostenecká družstva (dorostenci, dorostenky, 
smíšená) – s počtem minimálně 7 členů
e) jednotlivci dorostenci
f) jednotlivci dorostenky

Další změny:
Systém vzdělávání vedoucích kolektivů mla-

dých hasičů
Kvalifi kační stupně: 

a) III. stupeň je základní, vstupní kvalifi -
kační stupeň, který je předepsaný pro začína-
jící vedoucí starší 18 let a instruktory ve věku 
od 15 do 18 let. Tuto kvalifi kaci lze získat 
absolvováním vzdělávacího kurzu (školení) 
a složením zkoušky nebo absolvováním Letní školy 
instruktorů (členové SH ČMS ve věku 15–18 let).

Každý vedoucí je povinen získat kvalifi kaci nej-

déle jeden rok od počátku své práce s kolektivem 
nebo družstvem. Po získání kvalifi kace III. stupně 
musí vedoucí nebo instruktor v rámci své aktivní 
činnosti procházet vzdělávacími kurzy (školení-
mi), které organizuje OORM s min. frekvencí 1x 
za 2 roky (pravidelnější účast se tímto nevylučuje).

b) II. stupeň je střední kvalifi kační stupeň, který 
je předepsaný pro vedoucí kolektivů a družstev star-
ších 18 let. Tuto kvalifi kaci lze získat po absolvová-
ní vzdělávacího kurzu (školení) a složením zkouš-
ky, nejdříve však tři roky po splnění kvalifi kace III. 
stupně s výjimkou Letních škol (lze získat nejdříve 
po jednom roce po splnění kvalifi kace III.stupně).

Po získání kvalifi kace II. stupně musí vedoucí 
procházet vzdělávacími kurzy (školeními), které 
organizuje OORM s min. frekvencí 1x za 2 roky 
(pravidelnější účast se tímto nevylučuje).

c) I. stupeň je nejvyšší kvalifi kační stupeň pro 
vedoucí kolektivů a družstev starších 18 let.

Tuto kvalifi kaci lze získat po absolvování 
vzdělávacího kurzu (školení) a složením zkoušky 
nejdříve pět let po splnění kvalifi kace II. stupně. 
Školení a zkoušky organizuje ÚORM. Po získá-
ní kvalifi kace I. stupně musí vedoucí procházet 
vzdělávacími kurzy (školeními), které organizuje 
ÚORM s min. frekvencí 1x za 5 let (pravidelnější 
účast se tímto nevylučuje).

Celé Směrnice činnosti s kol. MH a všechny 
další důležité dokumenty apod. najdete na interne-
tových stránkách ÚSH ČMS – www.dh.cz (Úsek 
mládeže – Dokumenty). Také zde najdete nové 
STANOVY SH ČMS (hlavní menu – Dokumen-
ty).

Vedoucí krajské kontrolní a re-
vizní rady a členka ÚKRR paní 
Dáša Bittnerová doporučuje 
všem účetním v SDH tuto kni-
hu, kde je mnoho užitečných 
rad a informací.
Kniha: „Účtová osnova, české 
účetní standardy“; edice účet-
nictví 2012 vydaná „ANAG 
Andragogos Agency“.

Nejen jako dárek u nás můžete zakoupit 
Bylinný hasičský likér, Tuzemák hasičský a Hasičský likér Cher . 

Jedna 0,5 l lahev je za 130 Kč, Cher  za 110 Kč.
Malá 195 ml placatka přijde na 60 Kč, Cher  na 50 Kč.

Dále zde můžete zakoupit pěkné skleničky a pulit  s potiskem 
(nebo vybroušené) hasičské tématiky.
K dostání je pouze na OSH Náchod 

nebo v Novém Městě n. Met. u f  Hasiči, s.r.o.
Na OSH Náchod můžete za 100 Kč zakoupit také Brožur  o brat  
Adolf  Leopoldu Seidlovi – náchodský rodák, pr ní starosta Svazu 

dobrovolného hasičst a československého, starosta České zemské jed-
not  hasičské, starosta Sdr žení hasičst a slovanského, čest ý starosta 

náchodské župy – Seidlovy, nositel „Ry ířského kříže čest é legie“.
Také t  máme k dispozici dřevěné rámečky se sklem velikosti A3 

á 70 Kč, A4 á 50  Kč a A5 á 40 Kč na čest á uznání, diplomy apod.
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