
Kancelář OSH informuje
Vyhodnocení okrsků za první pololetí 2017

Podmínky pro přiznání finančních příspěv-
ků splnily a doložily k 31. 7. 2017 tyto okrsky: 
Broumov, Ostaš, Bor, Hronov, Červený Kostelec, 
Náchod, Mezilesí, Nové Město n. Met., Česká 
Skalice, Hořičky, Jaroměř, Jasenná, Velichovky.

Podmínky nesplnily: okrsek Meziměstí, Stud-
nice a Dolany.

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

„Kancelář pro obce“ verze 6. Tento program si 
můžete zdarma stáhnout na: http://www.ikpo.cz/
dalsi-sluzby/program-kpo-6-pro-sdh-zdarma/

O přístupový kód si musí zástupce sboru (sta-
rosta, zástupce) zažádat na OSH Náchod.

! Pozor: v této evidenci nic neměňte, nedopi-
sujte, nepřepisujte, protože se vaše změny stejně 
neuloží, i když to tak vypadá, a při příští aktua-
lizaci se vám to ztratí!!! Pokud potřebujete něco 
upravit, tak nám to pošlete mailem a my vám to 
opravíme, doplníme.

(pokračování na str. 4)

Sestry a bratři,
dovolte mi, abych se s vámi podělil o pár po-

znatků z uplynulého období roku 2017.

Myslím si, že se nám podařilo splnit cíle, kte-
ré jsme si dali na výročních valných hromadách 
našich sborů. Velice mě těší poznatek, že díky va-
šemu smyslu pro pořádek a velice kvalitní práci 
děvčat z kanceláře jsme se poprali s přeregist-
rací sborů dobrovolných hasičů našeho okresu 
na spolky. Jsme v rámci republiky jedním z mála 
okresů, který má vše v pořádku zaregistrované 
u registračního soudu v Praze. Díky dnešní le-
gislativě a novele občanského zákona nebude 
již jednoduché rušení spolků. Tato změna je již 
možná pouze prostřednictvím likvidátora, což již 
není tak jednoduché, jak tomu bylo v minulosti. 
Doufám, že nás tyto kroky minou a současný stav 
sborů v našem okrese si udržíme. 

V letošním roce se nám daří, jako každý rok 
práce s mládeží. Máme úspěchy na sportovních 
akcích, v soutěži PO očima dětí a mládeže, kde se 
nám umístili naši mladí hasiči i v republikovém 
kole. Na olympiádě v rakouském Villachu, v sou-
těži CTIF a PS, náš okres úspěšně reprezentovali 
a olympioniky se stali Bára Šubrtová z SDH Ve-
lichovky a Luděk Krögler z SDH Meziměstí. Je 
dobré, že se ani ve světě neztratíme a vozíme 
cenná vítězství. V příštím roce budeme pořadateli 
krajského kola hry Plamen, které bychom chtěli 
pořádat v Náchodě na nově zrekonstruovaném 
atletickém stadionu na Hamrech. Vše ale bude 
předmětem jednání s představiteli města Náchod.

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 
evidenční kartu).

Výroční valné hromady SDH a okrsků
Na OSH hlaste prosím temíny vašich Výroč-

ních valných hromad – SDH, datum, místo a čas 
konání.

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

oslav a jiných akcí pořádaných SDH nebo i změ-
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 „Soutě-
že“, kam dáváme jednotlivé pozvánky (bližší in-
formace) všech soutěží a akcí, které nám pošlete. 
Mailem nerozesíláme.
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ZÁCHRANÁŘ

Kontakt na SDH
Pokud máte e-mail nebo internetové stránky 

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

Adresa kanceláře OSH Náchod 
Kancelář OSH sídlí v Náchodě na náměstí 

T.G.M. 69 (červená budova vedle hotelu Berá-
nek), 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. 

Obrovskou výhodou v naší činnosti je i ka-
ždoroční spolupráce s Hasičským záchranným 
sborem KhK, Územním odborem Náchod. Spo-
lupracujeme na přípravě a realizaci odborné 
přípravy členů JSDH měst a obcí. Pomáhají nám 
zajišťovat i veškeré sportovní akce, pořádané na 
našem okrese. 

Nezapomínáme ani na naše hasičské seniory. 
Uspořádali jsme akci pro Aktiv Zasloužilých ha-
sičů našeho okresu a spolupořádali jsme i  kraj-
ské setkání hasičů, kteří jsou nositeli tohoto nej-
vyššího hasičského ocenění. Na obě akce jsme 
měli krásné počasí a já bych chtěl poděkovat 
všem, kteří pomohli se zajištěním a realizací set- 
kání těchto hasičů.

Pomalu ale jistě se nám blíží konec roku 
a také výroční valné hromady, kde budeme bilan-
covat činnost našich sborů v uplynulém období. 
Já vám přeji, aby vše proběhlo v kamarádském 
duchu a  hlavně v klidu. Budeme se snažit se čle-
ny výkonného výboru navštívit co nejvíce vašich 
jednání. Budeme reagovat na vaše podněty buď 
přímo na jednáních, nebo se jimi budeme zabývat 
na jednání výkonného výboru. 

Sestry a bratři, nebude v mých silách se s vámi 
všemi osobně setkat, a tak přijměte mé obrovské 
poděkování za práci, kterou odvádíte na rozvoj 
a činnost požární ochrany na úkor vlastního 
času, o který v dobrém slova smyslu okrádáte 
své rodiny. I těm patří obrovské poděkování za 
podporu naší práce. Přeji vám v dalším období 
hlavně hodně zdraví, rodinného štěstí a pohody. 

Jsem pyšný na to, že mohu stát v čele výborných 
hasičů okresu Náchod. Těším se na setkání na va-
šich akcích, které budete pořádat.

 Ivan Kraus, starosta OSH Náchod



Okresní soutěž v požárním sportu se konala 
spolu se soutěží Dorostu v neděli 4. června 2017 
na atletickém stadionu v Jaroměři. Okresní sou-
těže se zúčastnila 3 družstva žen a 5 družstev 
mužů. 

Umístění družstev:
MUŽI
1.  místo – Lhota za ČK – postup na kraj
2.  místo – Zvole
3.  místo – Nahořany 
4. místo – Rožnov
5. místo – okrsek Ostaš

ŽENY
1.  místo – Meziměstí
2. místo – Bohuslavice
3.  místo – Velichovky

Krajské kolo hry Plamen proběhlo ve dnech 
17.–18. 6. 2017 v Hradci Králové a zúčastnilo se 
ho 10 kolektivů MH z celého kraje.

MH – SDH Bohdašín – 2. místo
MH – SDH Nízká Srbská – 8. místo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Krajské kolo Dorostu proběhlo dne 17. 6. 2017 
v Hradci Králové. Účast: 5 družstev dorostenek 
a 5 družstev dorostenců.

Dorostenky – družstvo: Zvole – 4. místo 
Dorostenci – družstvo: Mezilesí – 4. místo

Jednotlivci mladší dorostenci: 
Jakub Dohnal (Jasenná) – 4. místo

Jednotlivci střední dorostenci: 
David Hoffman (Běloves) – 2. místo

Soutěž Dorostu proběhla v neděli 4. června 
2017 na atletickém stadionu v Jaroměři.

Této soutěže se zúčasnilo 1 družstvo doros-
tenek (Zvole) a 2 družstva dorostenců (Mezi-
lesí a Bukovice), dále 8 mladších, 7 středních 
a 6 starších dorostenců jednotlivců a také 2 mlad-
ší, 3 střední a 1 starší dorostenka jednotlivkyně.

V kategorii družstev dorostenek do kraje po-
stoupila děvčata z SDH Zvole. V kategorii druž-
stev dorostenců vyhráli a také nás reprezentovali 
v krajském kole dorostenci z SDH Mezilesí.

Kategorie jednotlivců
V kat. mladší jednotlivci postoupil do kraje 

z 1. místa Jakub Dohnal z SDH Jasenná, 2. místo 
Martin Škop (Lhota za ČK), 3. m. Matěj Vávra 
(Teplice n. Met.). 

V kat. střední jednotlivci se umístil na 1. místě 
a postoupil do kraje David Hoffman z SDH Bě-
loves, 2. místo Ondřej Cepr (Bohdašín), 3. místo 
Martin Štěpán (Česká Metuje).

V kat. starší jednotlivci se umístil na 1. místě 
a postoupil do kraje Pavel Hoffman z SDH Bělo-
ves, 2. místo Martin Dohnal (Jasenná), 3. místo 
Michal Čepelka (Bohuslavice).

V dorostenkách v kat. mladší jednotlivkyně 
vybojovala 1. místo a postoupila do kraje Justýna 
Kunešová z SDH Lhota za ČK a 2. místo Julie 
Sedláčková (Lhota za ČK).

V kat. střední jednotlivkyně vybojova-
la 1. místo a postu do kraje Adéla Leppeltová 
z SDH Bukovice, 2. místo Klára Svědíková (Čes-
ká Metuje) a 3. místo Natálie Kufelová (Nové 
Město n. Met.).

A v kat. starší jednotlivkyně získala 1. místo 
a postu do kraje Nikola Holeksová z SDH Lhota 
za ČK.

Všem moc gratulujeme a děkujeme za účast.

Okresní soutěž hry Plamen

Okresní soutěž v PS

Krajské soutěže – výsledky družstev 
náchodského okresu

Okresní soutěž 
Dorostu

Běhu na 60 m se zúčastnilo celkem 18 chlapců 
a 12 dívek:
Výsledky Běhu na 60 m – mladší chlapci:

1. m. – Milan Kukal (Velichovky), 
2. m. – Adam Leppelt (Bukovice), 
3. m. – Daniel Stradiot (Velichovky)

Výsledky Běhu na 60 m – starší chlapci:
1. m. – David Hoffman (Běloves), 
2. m. – Ondřej Cepr (Bohdašín), 
3. m. – Michal Petera (Lhota za ČK)

Výsledky Běhu na 60 m – mladší dívky:
1. m. – Lucie Karlová (Velichovky), 
2. m. – Natálie Boučková (Běloves), 
3. m. – Anna Skálová (Běloves)

Výsledky Běhu na 60 m – starší dívky:
1. m. – Sára Linhartová (Bohdašín), 
2. m. – Karolína Hurdálková (Bohdašín), 
3. m. – Klára Svědíková (Česká Metuje)

Nejhezčí kronikou byla vyhodnocena kroni-
ka MH Mezilesí. Další body do Poháru starosty 
OSH Náchod za pěknou kroniku získali také MH 
Nový Hrádek, Bukovice, Nahořany, Velichovky 
a Suchý Důl.

Všem moc gratulujeme.

Běh na 100 m s překážkami:
MUŽI
1 místo – Řezníček Jakub – Lhota za ČK (21,03)
2.  místo – Dočekal Marek – Rožnov (21,22)
3.  místo – Řezníček Vít – Lhota za ČK (21,31)
4. místo – Runštuk Jan – Zvole (21,45)
5.  místo – Mihok Michael – okrsek Ostaš (22,43)

ŽENY
1.  místo – Petříková Klára – Bohuslavice (19,27)
2.  místo – Punarová Barbora – Meziměstí (19,48)
3.  místo – Macurová Nikola – Meziměstí (19,91)
4.  místo – Leppeltová Adéla – Meziměstí (20,51)
5.  místo – Vondrová Michaela – Meziměstí (20,95) 

Gratulujeme k dosaženým výkonům,  
děkujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů 
i v dalších letech.

Jednotlivci starší dorostenci: 
Pavel Hoffman (Běloves) – 2. místo

Jednotlivkyně mladší dorostenky: 
Justýna Kunešová (Lhota za ČK) – 5. místo

Jednotlivkyně střední dorostenky: 
Adéla Leppeltová (Bukovice) – 4. místo

Jednotlivkyně starší dorostenky: 
Nikola Holeksová (Lhota za ČK) – 3. místo 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Krajská soutěž v požárním sportu se kona-

la 24.6.2017 v Hradci Králové. Účast 5 družstev 
žen a 6 družstev mužů.

SDH Lhota za ČK – MUŽI – 4. místo
ŽENY – za náš okres nikdo

Všem účastníkům moc gratulujeme a děku-
jeme za reprezentaci!

Letošní soutěž mladých hasičů se konala 27. května 2017 opět v areálu plhovské základní školy 
v Náchodě. V kategorii mladší se zúčastnilo 8 kolektivů a v kategorii starší 12 kolektivů.

V kategorii mladších se na 1. místě umístilo družstvo z SDH Nízká Srbská, 2. místo SDH Bezděkov 
n. Met., 3. místo SDH Bukovice, dále SDH Nahořany, Nový Hrádek, Nové Město n. Met., Běloves 
a Brzice.

V kategorii starších se na 1. místě umístilo družstvo z SDH Bohdašín, 2. místo SDH  Nízká Srbská, 
3. místo SDH Bezděkov nad Metují, dále SDH Suchý Důl, Běloves, Nahořany, Lhota za ČK, Nový 
Hrádek, Česká Metuje, Velichovky, Mezilesí a Brzice. SDH Bohdašín a Nízká Srbská postoupila do 
krajského kola.



Ve středu 5. července uspořádal SDH Rožnov 
již 28. ročník soutěže v požárním sportu. Na hřiště 
za sokolovnou dorazilo v tento sváteční den cel-
kem 42 družstev. 

Pro muže a ženy byla připravena disciplína 
požární útok na nástřikové terče, dětská družstva 
čekala štafeta dvojic, štafeta CTIF a požární útok 
Plamen.

Do mužské kategorie se zaprezentovalo 16 
týmů, včetně dvou domácích. A jedno z nich, 
označené jako „mladší“, celou soutěž zahájilo 
krátce po 10. hodině a časomíru zastavilo na hod-
notě 28,29 s. K tomuto času se následně přiblížil 
Velký Vřešťov, který byl o 99 setin pomalejší. 
Páté šlo na řadu „áčko“ Třebihoště – průběžný lídr 
v hodnocení putovního poháru po předchozích 

V kanceláři OSH Náchod můžete zakoupit 
„Hasicí spreje“, ale i jiné dárkové předměty …

Prodejem hasicích sprejů zvýšíte 
bezpečí sebe, svých spoluobčanů 
a také přispějete k získání finanč-
ních prostředků, které jsou stále 
potřeba na činnost hasičů, vašeho 
sboru. Tyto spreje pro SDH jsou 
k dispozici na OSH Náchod (nejlé-
pe 12 kusů – 1 krabice) za cenu 200 
Kč/1 ks. Doporučená prodejní cena 
je 290 Kč. Rozdíl mezi nákupní 
a prodejní částkou je zisk (odměna) 
pro SDH.

Dne 26. srpna 2017 v zasedací místnosti býva-
lého Obecního úřadu Jizbice, starosta SDH Jizbi-
ce a autor v jedné osobě Petr Břenda, představil 
veřejnosti svou již druhou knihu. Ve 14 hodin 
místního času za účasti hostů: starosty Krajské-
ho sdružení hasičů ČMS Jiřího Orsáka, starosty 
Okresního sdružení ČMS Ivana Krause, radní-
ho města Náchoda a člena Kulturní a sportovní 
nadace Marka Dvorského, zástupce společnosti 
Atas Elektromotory Náchod, a. s., pana Čepelky 
a dalších, zahájil autor křest publikace. 

Publikace pojednává o obcích Babí, Bražec, 
Dobrošov, Dolní Radechová, Jizbice, Kramolna, 
Lipí, Malé Poříčí, Pavlišov, Slavíkov a Trubějov. 
Autor si dal za cíl zmapovat historii a život těch-
to obcí na náchodském panství, jak praví listina 
z roku 1415, kde je první zmínka o těchto ves-
nicích.

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se ně-
jakou měrou zasloužili o vydání publikace. A že 
jich nebylo málo. Moc děkuji za Vaši pomoc 
a podporu. Doporučená prodejní cena je 250 Kč 
a můžete si ji zakoupit v Informačním centru Ná-
chod, Knihkupectví Horová, Hostinec U Vlčků, 
Hostinec U Lelků nebo objednat na 728 386 131, 
info@jizbiceunachoda.cz.

S úctou Petr Břenda, 
starosta SDH a autor publikace

Co bychom měli zkontrolovat?
Topná sezóna začíná v říjnu, ale řada domác-

ností si přitápí už dříve.
Víte ale, jak vypadá váš komín po létě?
Během loňské topné sezóny, tedy od října 

2016 do března 2017, došlo k 921 požárům způ-
sobeným komíny.

Ze statistiky jasně vyplývá, že za převážnou 
většinu požárů komínových těles může nevyčiš-
těný komín. Vloni to bylo v celých 83 procen-
tech. Tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli 
podceňovat.

Stejně tak je potřeba mít v pořádku samotné 
topidlo. V loňské topné sezóně došlo k 109 požá-
rům od topidel. Nejčastější příčinou byla špatná 
instalace topidla nebo jeho nesprávné umístění. 
Dále pak technická závada na topidle a jeho špat-
ný stav.

Abychom si byli jisti, že topení v nadcháze-
jící topné sezóně bude bezpečné, měl by komín 
i kotel prohlédnout odborník. Na základě zákona 
č. 320/2015 Sb., o požární ochraně, která mimo 
jiné upravuje i oblast spalinových cest, měl by 
provozovatel topidla nechat minimálně jednou 
do roka spalinovou cestu nechat prohlédnout 
kominíkem. Komíny, na které jsou připojeny 
spotřebiče paliv na pevná či kapalná paliva do 
50kW, by při celoročním provozu měly být vy-
čištěny min. 3x ročně. Komíny spotřebičů na 
plynná paliva by se měly čistit alespoň 1x ročně. 
Nové nařízení vlády je benevolentní v tom, že 
umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si 
čistění provést i sami.

Sami si před topnou sezónou můžete zkontro-
lovat, zda není spotřebič nebo kouřovod propále-
ný, zda je kouřovod řádně upevněn, zda fungují 
uzávěry komínových dvířek, zda jsou funkční 
přívodní šňůry a zásuvky u kotle, zda je komín 
celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý a je-li 
zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od 
tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a ne-
hořlavá izolace.

František Kraus, vedoucí OORP 

O putovní pohár obce Rožnov

Hasicí sprej 

Pohled do minulosti 
náchodského panství

Topná sezóna 
začala

PO očima dětí 2018

dvou ročnících, po velkých problémech se zapo-
jením hadic na základně, dokončil v čase 42,83. 
Potíže se nevyhnuly ani Jaroměři, která sice do-
kázala naplnit pravý terč za 27,09, ale odpojená 
hadice levého proudu na rozdělovači znamenala 
konečný čas 34,68. V pořadí jedenácté Sendraži-
ce se s časem 30,19 probojovaly na průběžné třetí 
místo. Druhé domácí družstvo s označením „star-
ší“ zvládlo svůj pokus za 33,53.

Konečné pořadí v kategorii mužů: 1. Rožnov 
„mladší“, 2. Velký Vřešťov, 3. Sendražice. 

V kategorii žen bylo přihlášeno celkem 10 
družstev. Ani děvčatům se nevyhnula různá za-
váhání, a tak prvním, kdo dokončil v slušném 
čase, byly Bílé Poličany (32,51). O necelou vte-
řinu rychlejší byla Třebihošť (31,35). Ovšem ta se 
z prvního místa mohla radovat necelých pět minut, 
když Hřibojedy dokončily v čase 30,78. Hned ná-
sledující „áčko“ Zvole dosáhlo ještě lepšího času 
– 28,92. 

Konečné pořadí v kategorii žen: 1. Zvole „A“, 
2. Hřibojedy, 3. Třebihošť. 

Soutěž dětí se skládala ze tří výše popsaných 
disciplín a výsledné pořadí bylo dáno součtem 
umístění v těchto disciplínách. V kategorii přípra-
vek zvítězili nejmenší hasiči ze Zvole, druhé místo 
braly Hřibojedy.

V kategorii mladších dětí poměřilo své umění 
9 družstev. Z celkového vítězství se nakonec rado-

vala, i díky nejrychlejšímu útoku, Třebihošť. Dru-
hé místo obsadila, díky vyrovnaným výkonům, 
Hajnice. Třetí skončilo Choustníkovo Hradiště 
i přesto, že zvítězilo v obou štafetách. Bohužel až 
osmý nejrychlejší útok, znamenal tento propad. 
Domácí skončili na 7. místě, když v útoku brali 
druhé místo. 

Starší kategorii ovládly děti z Choustníkova 
Hradiště, když v obou štafetách zvítězily a v úto-
ku byly druhé. Druhé skončily Vlčkovice, které 
zaznamenaly prvenství v útoku. Stupně vítězů 
uzavíraly Velichovky, které doplatily na méně vy-
dařený útok. Pětici startujících doplnila družstva 
Holohlav a Hořiněvsi.

Více informací o činnosti rožnovských hasičů 
naleznete na webu http://www.sdhroznov.cz.

Děti si mohou jako každý rok již nyní při-
pravovat své práce – kreslit obrázky, psát za-
jímavé příběhy nebo natočit video.

Podmínky a zaměření soutěže na r. 2018 jsou 
k dispozici na OSH nebo internet. stránkách. 

Hodnocení soutěžních prací: základní kolo 
(kolektivy MH, ZŠ apod.) do 28. 2. 2018; ode-
vzdat na OSH do 14. 3. 2018!!!

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
PO OČIMA DĚTÍ 2017 

Dne 2. 6. 2017 proběhlo v Bílých Poličanech 
slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola 
výtvarné a literární soutěže PO očima dětí 2017. 

Z prací členů náchodského okresu se umístily 
výtvarné práce: 
v kategorii M1 – 3. místo Kateřina Kovářová 

(SDH Nové Město n. Met.)
v kategorii M2 – 1. místo Michal Doskočil (SDH 

Mezilesí)
v kategorii ZŠ1 – 2. místo Adam Weis (SDH Na-

hořany) 
v kategorii ZŠ2 – 2. místo Zuzana Macková 

(SDH Bohuslavice) 
v kategorii ZŠ3 – 3. místo Denisa Andrášková 

(SDH Mezilesí) 
v kategorii ZŠ4 – 3. místo Šimon Šinkora (SDH 

Nový Hrádek)

V kategorii literárních prací v kategorii L1  
– 1. místo Lucie Karlová (SDH Velichovky), 
v kategorii L2 – 1. m. Natali Kudrnáčová (SDH 
Brzice), v kategorii L3 – 3. m. Adéla Nevoránko-
vá (SDH Bukovice) a v kat. L4 – 1. m. Michaela 
Petrovská (SDH Jasenná).

Do republikového kola postoupil vždy jen ten 
nejlepší a tohoto slavnostního vyhlášení v Lito-
měřicích dne 9. 6. 2017 se za náš okres Náchod 
zúčastnila Natali Kudrnáčová, která se v republi-
ce umístila ve své kategorii v literárních pracích 
na úžasném 1. místě. 

A ve výtvarných pracích postoupil Michal 
Doskočil (SDH Mezilesí) a ve své kategorii se 
umístil na krásném 3. místě.

Všem moc gratulujeme.
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Pokud budete chtít něco posílat poštou, pište: 
Sdružení hasičů ČMS okres Náchod
nám. T. G. Masaryka 69, 547 01 Náchod
Webové stránky OSH: www.oshnachod.cz
Webové stránky SH ČMS: www.dh.cz
Webové stránky KSH ČMS Královéhradecké-

ho kraje: www.kshradeckr.cz
Pokud chcete posílat členské příspěvky 

bankovním převodem, nezapomínejte do tex-
tu (poznámky pro příjemce) napsat váš název 
SDH a za kolik členů platíte a jako VS napište 
IČO vašeho SDH!!! Peníze můžete zasílat na 
toto číslo účtu u KB: 2738551/0100. Platba za 
členské příspěvky musí být připsána na našem 
účtu nejpozději do 31. ledna.

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

Vážení kolegové hasiči, 
 rád bych se s vámi podělil o informace, týkající 

se hlavně jednotek SDH. Letos byl ve spoluprá-
ci OSH Náchod a ÚHŠ Bílé Poličany uspořádán 
v Novém Městě n. Met. kurz pro strojníky S16. 
Tohoto kurzu se mohou zúčastnit strojníci jedno-
tek kategorie JPO II a III, kteří ho mají v rámci 
cyklického školení po 5 letech a strojníci jedno-
tek kategorie JPO V a VI, pro které je tento kurz 
jak vstupní, tak cyklický. V případě zájmu bychom 
tento kurz pro strojníky našeho okresu v roce 2018 
rádi opakovali.

 V souvislosti se změnou odborné způsobi-
losti velitelů JSDH, která proběhla v roce 2014, 
byl z kapacitních důvodů zaveden systém školení 
velitelů JPO (kurz V8) ve třech termínech. První 
termín je v dubnu a je realizován jako dvoudenní. 
Další dva termíny jsou v září, kdy jeden termín je 
opět dvoudenní a jeden jednodenní. Velitelé s od-
bornou způsobilostí se musí na jeden z termínů to-
hoto kurzu přihlásit.

 V závěru loňského roku byl pro jednotky JPO II 
a III spuštěn program „Port.all“, slouží k eviden-
ci prostředků strojní služby, evidenci členů JSDH 
a dává elektronickou zprávu o zásahu (ZOZ). Pro-
gram je propojen s databází HZS, takže dochází 
k lepší výměně dat mezi JSDH a HZS. V říjnu toho-

Společnost Požární bezpečnost s.r.o. 
získala výhradní obchodní zastoupení 
značky Rosenbauer pro český trh. 

(pokračování ze strany 1)

KAMENEC 2017
Letošní již 29. ročník našeho letního tábora 

MH okresu Náchod se nesl v duchu tradic na 
venkově. 

Tábora na Kamenci pod názvem „Rok na 
vsi“ se zúčastnilo 101 dětí a 26 vedoucích a per-
sonálních pracovníků.

Děti se proměnily v selky a sedláky a vy-
zkoušely si např. barvení vajíček a pletení 
pomlázky na Velikonoce, zdobení vánočního 
stromečku na Vánoce, pečení ovesných placek 
po žních, některé zlobivé dětičky si čerti chtěli 
odnést do pekla, ale Mikuláš s Andělem je za-
chránili. Tradičně proběhl den s IZS, kde nám 
své dovednosti a techniku předvedli hasiči, zá-
chranná služba, police i vojáci. Dále děti připra-
vily krásnou veselku, zvládly noční masopustní 
stezku odvahy, několik výletů, táborák, přespání 
pod širým nebem a spoustu dalších her a zážitků 
a to vše většinou za krásného počasí.

Takže se už nyní těšíme i na příští rok ... ter-
mín bude asi podobný jako letos – prvních čtr-
náct dní v srpnu (28. 7. – 11. 8. 2018).

Přihlášení na rok 2018 je možné na e-mailu: 
oshnachod.tabor@seznam.cz, bližší informace 
získáte na OSH.

to roku byla v programu spuštěna chemická a tech-
nická služba, do budoucna se počítá i se spojovou 
službou. Ke konci letošního roku bude program 
spuštěn jednotkám JPO V, které budou mít zájem 
a zúčastní se vstupního školení. Tento program ne-
nahrazuje program „Kancelář pro obec“, protože 
obsahuje pouze evidenci pro jednotku sboru dob-
rovolných hasičů, neobsahuje evidence pro sbor 
dobrovolných hasičů (spolek). Program „Port.all“ 
je pro jednotky JPO II, III a V zdarma.

 Dále došlo k aktualizaci několika listů bojo-
vého řádu a dalších dokumentů. Vše najdete pře-
hledně uvedené na stránkách české asociace ha-
sičských důstojníků www.cahd.cz v sekci „Vstup 
na souhrn metodických předpisů“. Byl vydán 
konspekt odborné přípravy „1-2-08“, který sta-
noví pravidla „Pořizování záznamů, poskytování 
informací z místa zásahu, povinnost mlčenlivos-
ti“. Tento dokument je ke stažení na www.pozary.
cz a doporučuji ho nastudovat.

 Na závěr mi dovolte, abych vám poděkoval 
za spoustu odvedené práce a pomoc lidem, kteří 
vaši pomoc při mimořádných událostech potřebu-
jí, a popřál vám hodně zdraví, štěstí a šťastných 
návratů domů.

mjr. Ing. Martin Řehák, ved. prac. IZS a služeb, 
HZS Královéhradeckého kraje, ÚO Náchod

Náš aktiv má k dnešnímu dni 18 ZH (17 mužů 
a jednu ženu). V našem okrese toto nejvyšší vy-
znamenání „Titul Zasloužilý hasič“ obdrželo již 
33 hasičů (od r. 1987). V letošním roce nás opus-
til br. Jiří Čepelka z SDH Červený Kostelec a br. 
Zdeněk Macek z SDH Jaroměř. Čest jejich památ-
ce!

Členové aktivu se schází jednou až dvakrát za 
půl roku. V únoru to bylo posezení s povídáním 
v zasedací místnosti kanceláře OSH v Náchodě. 
Na jaře 8. června to bylo další setkání v rámci 
okresu s výletem na zámek Hrádek u Nechanic, 
posezení s obědem u Letců a prohlídka krajského 
operačního střediska HZS v Hradci Králové. Na 
podzim 21. září to bylo krajské setkání všech ZH 
v Královéhradeckém kraji, které letos spolupořá-
dalo s KSH naše OSH – začínalo se prohlídkou 
zámku v Novém Městě nad Metují, prohlídkou 
kostelíku ve Slavoňově, kde následoval i oběd 
v hospodě U Bětky, a dále posezení s povídáním, 
informace z KSH ČMS, informace z Aktivů ZH 
ve všech okresech a setkání s hosty. 

Na konci roku v prosinci jsou také ZH zváni na 
poslední předvánoční zasedání výkonného výbo-
ru Okresního sdružení hasičů Náchod a posezení 

Jsme rádi, že Vám můžeme oznámit toto 
partnerství, díky kterému budeme moci 

na českém trhu nabídnout špičkové  
produkty od firmy Rosenbauer. 

Těšíme se na viděnou ... © VYZBROJNA.cz

Pobočka Přibyslav u N. Města n. Met.

Naši „zasloužilí hasiči“ na výletě na zámku Hrádek u Nechanic – červen 2017

Jana Rousková, tel. 777 580 848, mail: nachod@vyzbrojna.cz, www.vyzbrojna.cz

Od října 2017 má PB zastoupení i v našem okrese

se členy odborných rad. Prosím, nezapomínejte ve 
sborech na vaše aktivní členy s vyznamenáním, 
ani na ty dříve aktivní, protože bez předešlých 

ocenění není možné tento nejvyšší titul Zasloužilý 
hasič získat ani ho navrhnout a pak už může být 
pozdě...         Jaromír Havel, vedoucí Aktivu ZH


