
Kancelář OSH informuje
Vyhodnocení okrsků za první pololetí 2018

Podmínky pro přiznání finančních příspěv-
ků splnily a doložily k 31. 7. 2018 tyto okrsky: 
Broumov, Meziměstí, Ostaš, Bor, Hronov, Čer-
vený Kostelec, Náchod, Mezilesí, Nové Město 
n. Met., Česká Skalice, Hořičky, Dolany, Jaro-
měř, Jasenná, Velichovky.

Podmínky nesplnil: okrsek Studnice.
Další příspěvek za účast soutěžního družstva 

na okresní soutěži v PS dostali okrsky: Červený 
Kostelec, Náchod, Nové Město n. Met. a Veli-
chovky.

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 

Sestry a bratři,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností na-

šeho sdružení v dalším období roku 2018. Letos 
se naše činnost ubírala spolupořádáním akcí 
s KSH Královéhradeckého kraje. Dařila se nám 
práce s mládeží a dorostem, práce v oblasti pre-
vence a spolupráce s HZS KhK, co se týká zajiš-
tění školení a výcviku JPO okresu Náchod. 

V letošním roce jsme pořádali okresní kolo 
Hry Plamen naposledy na školním hřišti ZŠ na 
Plhově. Od příštího roku budeme pořádat tuto 
soutěž ve sportovním zařízení města Náchod na 
všesportovním stadionu na Hamrech. Na tomto 
krásném zrekonstruovaném stadionu jsme pořá-
dali okresní kolo v PS a dorostu. Spolupořádali 
jsme také krajské kolo Hry Plamen a dorostu. 
Částečně na tomto stadionu a částečně v rekre-
ačním areálu rybníka Brodský. Našim mladým 
závodníkům se zadařilo a tak náš okres na MČR 
dorostu v Plzni reprezentovali Klára Svědíková 
z SDH Česká Metuje, Aleš Stradiot z SDH Veli-
chovky a David Hoffman z SDH Běloves. Chtěl 
bych těmto závodníkům poděkovat za výbornou 
reprezentaci našeho okresu i kraje na této vrchol-
né akci a realizačním týmům za přípravu těchto 
závodníků. 

 Mrzí mě, že přes veškerou snahu vytvořit co 
nejlepší podmínky v PS, se nám nedaří zvýšit po-
čet soutěžních družstev dospělých na okresním 
kole a následnou reprezentaci okresu v krajském 
kole. Doufám, že se tato situace změní a staros-
tové okrsků sjednají nápravu a vyšlou na okres-
ní kolo v PS výběry ze svých okrsků. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat okrsku Česká Skalice za 
technickou pomoc při realizaci okresního kola 
v PS v Náchodě. Moc si toho vážíme. 
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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 informace) 
všech soutěží a akcí, které nám pošlete. Mailem 
nerozesíláme.

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, nedopisuj-
te, nepřepisujte, protože se vaše změny stejně ne-
uloží, i když to tak vypadá, a při příští aktualizaci 
se vám to ztratí!!! Pokud potřebujete něco upravit, 
tak nám to pošlete mailem a my vám to opravíme, 
doplníme.

 Co se týče školení a výcviku, tak nám veli-
ce dobře funguje spolupráce s HZS KhK ÚO 
Náchod, kde nám tuto činnost zaštiťuje mjr. Ing. 
Martin Řehák se svým pracovištěm IZS a služeb 
ÚO Náchod. Jedná se o cyklická školení velitelů 
JSDH, přípravu a realizaci velitelských a stroj-
nických dnů v našem okrese.

 Rada prevence zajišťuje společně s pracovi-
štěm prevence HZS KhK ÚO Náchod semináře 
krajských rad prevence a preventistů měst a obcí 
našeho okresu. Máme dva nově vyškolené lektory 
v programu Hasík. Je to František Kraus a Mgr. 
Štěpánka Muzikářová, kteří v rámci programu 
Hasík šíří preventivní ochranu na základních 
školách na našem okrese.

 Vedení našeho okresního sdružení se zúčast-
ňuje jednání KSH a starosta OSH se zúčastňuje 
jednání na republikové úrovni. V letošním roce 
na akci Pyroocar naše sdružení postihla těžká 
rána, protože při zahájení této vrcholné hasičské 
akce zemřel starosta SH ČMS Ing. Karel Richter. 
Podle stanov, které řídí činnost sdružení se při 
uvolnění vrcholné funkce, musí zvolit shromáž-
dění starostů OSH, což je vrcholný orgán mezi 
řádnými sjezdy, nového funkcionáře. Toto shro-
máždění se bude konat 8. prosince 2018 a my 
starostové budeme volit nového starostu SH ČMS 
z kandidátů, které zašlou jednotlivá OSH na zá-
kladě jednání delegátů SDH. Tento zvolený sta-
rosta SH ČMS dovede naše sdružení do řádných 
voleb v roce 2020.

 Takže vidíte, že ani tento rok nezahálíme. Blíží 
se pomalu ale jistě období zúčtování naší činnos-
ti na VVH sborů a okrsků našeho okresu. Já bych 
Vám chtěl poděkovat za činnost v roce 2018 ve 
sborech, okrscích, okresních a krajských radách 
a aktivech. Přeji vám všem i vašim rodinným pří-

slušníkům hlavně hodně zdraví, rodinné pohody 
a klidu na naši společnou práci. Těším se na set- 
kání s vámi při akcích, které budete pořádat.    

Ivan Kraus, starosta OSH 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 evi-
denční kartu).

Změna statutárního orgánu SDH 
– změna starosty SDH

Při změně starosty SDH (statutárního zástupce) 
musíte vždy vyplnit a odevzdat na OSH Náchod 
tyto tiskopisy:

Příloha k registračnímu listu SDH – 3x originál 
s podpisy

Souhlas se zápisem SDH – 1x (ověřený podpis)
Výpis z usnesení VH SDH – 1x
Tyto a další tiskopisy jsou k dispozici na našich 

internet. stránkách pod Tiskopisy a Dokumenty.
(pokračování na straně 4)



Letní tábor MH okresu Náchod se letos konal 
prvních čtrnáct dnů v srpnu za krásného teplého 
počasí. Tábora pod názvem „Cesta kolem světa“ 
se zúčastnilo 102 dětí a 28 vedoucích a personál-
ních pracovníků.

Letos to byl již 30. ročník, který se uskuteč-
nil na Kamenci v Orlických horách. 

Děti cestovaly po různých státech i světadílech 
a po získání cestovního pasu si vyzkoušely např. 
útěk z čínského zajetí, přechod přes Transylvánii, 
návštěvu ruské Sibiře, hledaly diamanty v dešt-
ném pralese v Africe, zúčastnily se oslavy nového 
roku v Japonsku, navštívily klokany v Austrálii, 
zachraňovaly pasažéry z havarovaného letadla 
v Kanadě a svou cestu kolem světa zakončily náv- 
štěvou Brazílie na karnevalu v Riu. 

Letní tábor Kamenec se rozprostírá v půvab-
ném koutku romantického údolí řeky Zdobnice 
pod hlavním hřebenem Orlických hor. Je táborem 
náchodských pionýrů, kteří sem o prázdninách 
jezdí a každoročně se učí tábornickému životu.

Kamenec byl až do roku 1945 dřevařskou osa-
dou, která se jmenovala Rassdorf, s téměř 40 po-
pisnými čísly – byla zde hájovna, lesovna, mlýn, 
hospoda, hasičská zbrojnice, malá kaplička, v ne-
daleké Anenské huti stála v minulém století sklář-
ská huť a ještě blíže vápenka. Do konce 2. světové 
války zde nebydlel žádný Čech, pouze Němci. Po 
válce byli vystěhováni, ale Rassdorf/Kamenec 
však nebyl Čechy nikdy dosídlen. V osadě se stří-
dali různí majitelé budov, většina z nich přešla do 
vlastnictví Státních lesů.

Dřevěné domky chátraly, a tak se stalo, že do 
roku, kdy vznikl tento tábor, zde již zbylo jen 
několik budov okolo silnice, která prochází po-
dél řeky, z Luisina údolí do Zdobnice. Jednotlivé 
domky bývalé osady byly rozházeny podél cesty 
po svazích Kamence – po většině z nich však zů-
staly jen kamenné základy a studánky.

Historie tábora na Kamenci začíná v době, 
kdy zde byla hájenka, domek u cesty k Šajtavě, 
rekreační domek pana Ungra, rekreační chalupa 
Hradečáků, hasičská zbrojnice, domek v zatáč-
ce silnice u tábora, chalupa u Kostelní cesty, tři 
chalupy na středním a dvě na horním Kamenci. 
Celkem tedy 13 chalup – buď kamenných, dřevě-
ných nebo z kuláčů či pilinových cihel. Elektřina 
zde zavedena nebyla, silnice byla prašná tak, jak ji 
v roce 1937–38 vybudovali naši vojáci. Kamenec 
jako osada patřil správně ke Zdobnici, katastrálně 
k Velkému Uhřínovu, později k Liberku. Většinu 
lesů, luk a budov spravovalo polesí Luisina údolí. 
V samotné osadě bylo více luk než lesů. Teprve 
později byla část luk zalesněna.

Není to jen označení 
na uniformě

Aktiv Zasloužilých hasičů

Letní tábor MH OSH Náchod 
již potřicáté na Kamenci 

Z  historie LT Kamenec

Tradičně proběhl den s IZS, kde nám svou 
techniku a dovednosti předvedli hasiči, zá-
chranná služba, police i vojáci – za což jim patří 
obrovské díky. Poté jsme na Kamenci přivíta-
li návštěvníky (bývalé vedoucí a pracovníky), 
k malé oslavě 30. výročí hasičů na Kamenci, 
v podobě promítání fotek, obhlídky areálu tábo-
ra a okolí a večerního slavnostního táboráku, se 
vzpomínkou i na zakladatele našeho hasičského 
tábora bratra Jirku Beka z Bělovse. 

Už nyní se všichni těšíme na další ročník... 
termín bude asi podobný jako letos – prvních 
čtrnáct dní v srpnu. Tábor na příští rok se již 
nyní začíná rychle plnit. 

Přihlášky/zájemce na r. 2019 posílejte na  
e-mail: oshnachod.tabor@seznam.cz

V Orlických horách a především v části, kde 
se nachází Kamenec, je poměrně drsné podnebí. 
V létě je zde mnoho vodních srážek a chladno, 
v zimě zase dlouho sníh a zima. Přesto je ale Ka-
menec jedním z nejkrásnějších a nejromantičtěj-
ších míst v Orlických horách.

První tábor zde stál v roce 1955 – bylo v něm 33 
mladých svazarmovců z Hradce Králové. Od roku 
1957 se zde konaly tábory každoročně a vzhled tá-
bora se stále měnil.V roce 1961 se staví nová jídel-
na, v roce 1966 probíhá přestavba kuchyně, na jaře 
1967 byl postaven srub pro nejmenší táborníky.

Historie hasičských táborů na Kamenci zapo-
čala v roce 1958 spoluprací s táborem výsadkářů. 
Nejdříve to bylo jen družstvo, pak požární četa 
a v roce 1973 se uskutečnil první samostatný tábor 
Mladých požárníků. Do roku 1979 zde proběhlo 
celkem 7 táborů MP.

Poté proběhla řada hasičských táborů na jiných 
místech – Studánce ve Vernéřovicích a Bílých 
Poličanech, až se opět hasiči v roce 1996 vrátili 
do Kamence, aby zde prožili již osmý kamenecký 
tábor MH. Tato tradice trvá dodnes – stála mnoho 
úsilí a práce, vždyť za tu řadu let se uskutečnilo 
na náchodském okrese více než padesát táborů pro 
mladé hasiče, kterých se zúčastnila řada našich 
rodičů a dodnes na ně rádi vzpomínají – jsou to 
krásné vzpomínky na chvíle, prožité v kolektivu 
kamarádů a v krásné přírodě, které jim již nikdy 
nemůže nikdo vzít. Byli bychom rádi, kdybyste 
i vy za pár desítek let vzpomínali na tento tábor 
s úctou, a třeba si zde najdete mezi sebou přátel-
ství, která vám vydrží nejen po dobu konání tábo-
ra, ale po celý život. 

A to je vždy ta největší odměna pro všechny, 
kdo tábory připravují.

Od výkonu funkce velitele se očekává mno-
hem více, než jen jeho zvolení a vyplnění kolon-
ky velitel SDH. Už navrhovatelé by měli zvážit, 
zda případný kandidát na tuto funkci má potřebné 
předpoklady. Těch není zrovna málo. Například 
mezi ně patří schopnost nejen se vzdělávat sám, 
ale také předávat získané vědomosti na škole-
ních a kurzech svým hasičům, kterým velí. Nese 
totiž odpovědnost zřizovateli za jejich vycvičení. 
Měl by umět jednat odpovědně, rázně, ale hlavně 
slušně na veřejnosti, při jednání jak s občany, tak 
i se zřizovatelem. Má jít příkladem v docházce na 
školeních a výcviku a dodržovat ústrojovou kázeň.

Sám velitel musí absolvovat potřebné základní 
školení v rozsahu 40 hodin ve škole PO v Bílých 
Poličanech. Je-li zároveň velitelem jednotky SDH, 
měl by mít jmenování do funkce od zřizovatele 
této jednotky, většinou od starosty příslušného 
města nebo obce. No a tady začínají již povinnosti, 
které jsou velmi podobné pro oba dva druhy veli-
telů, jak pro velitele JSDH, tak i v menší obměně 
u velitele SDH nebo velitele družstva. O těchto 
povinnostech se v minulosti hovořilo už hodně. 
Přesto bych si dovolil se zmínit o dvou povinnos-
tech, které se často plni jen povrchně a přitom jsou 
velmi důležité: 

– velitel organizuje odbornou přípravu členů 
jednotky SDH za které zodpovídá zřizovateli, ale 
i ostatních hasičů z SDH,

– velitel se zúčastňuje školení a výcviku a od-
borné přípravy včetně ověření znalostí, kterou or-
ganizuje HZS okresu.

Dále se očekává, že na základě získaných 
zkušeností na těchto školeních a výcviku si sám 
vypracuje čtvrtletní nebo pololetní plán a pomocí 
jeho plnění působí pravidelně na vzdělávání ostat-
ních hasičů. V plánu by se měla objevit příslušná 
témata, která jsou na příslušný rok vyhlášena GŘ 
HZS. 

Vede si také přehled o účasti členů na školení 
a výcviku. Je dobré využít zimní období pro škole-
ní, a jarní a letní pak pro výcvik. Jak je vidět, funk-
ce velitele na všech úrovních není tak jednoduchá, 
jak by se mohlo zdát, a není toho zas tak málo, co 
by měl velitel dělat. 

Chci říci závěrem, že růst dobrého velitele 
v osobnost je proces, který není hotový hned a trvá 
nějaký čas. Přeji všem velitelův ve funkci, ať se 
jim daří.                

Paclík Miloslav, vedoucí ORV

Náš Aktiv má k dnešnímu dni 18 ZH (17 mužů 
a jednu ženu).

V letošním roce nás navždy opustil br. Oldřich 
Šotola z SDH Hronov. Čest jeho památce!

Členové aktivu se schází jednou až dvakrát za 
půl roku. V dubnu 2018 to bylo posezení s po-
vídáním v zasedací místnosti kanceláře OSH 
v Náchodě. Dne 7. června to bylo setkání v rám-
ci okresu s výletem na Sněžku do Krkonoš. Na 
podzim 6. září to bylo krajské setkání všech ZH 
v Královéhradeckém kraji, které letos spolupořá-
dalo s krajem OSH RK – začínalo se prohlídkou 
Třebechovického betlému a následoval oběd, po-
sezení s povídáním a informacemi z KSH ČMS, 
informace z Aktivů ZH ve všech okresech a setká-
ní s hosty v areálu TJ Semechnice.

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



Soutěž Dorostu proběhla v sobotu 2. června 
2018 na zrekonstruovaném stadionu v Nácho-
dě na Hamrech.

Této soutěže se zúčasnilo jedno družstvo do-
rostenek (Zvole) a jedno družstvo dorostenců 
(Mezilesí), dále dva mladší, osm středních a dva 
starší dorostenci jednotlivci a také jedna mladší, 
dvě střední a čtyři starší dorostenky jednotlivkyně.

Na krajském kole dorostu nás reprezentovalo 
pouze družstvo děvčat z SDH Zvole.

Kategorie Jednotlivců 
V kat. mladší jednotlivci postoupil do kraje 

z 1. místa Aleš Stradiot z SDH Velichovky, 2. mís-
to Jakub Vladyka (Běloves). 

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 Vávra (Teplice n. Met.).

V kat. starší jednotlivci se umístil na 1. místě 
a postoupil do kraje Josef Kmet z SDH Bohdašín 
a na 2. místě Lukáš Pavel (Rtyně v Podkrkonoší).

Okresní soutěž Dorostu
V dorostenkách v kat. mladší jednotlivkyně 

získala 1. místo a postup do kraje Daniela Karlová 
z SDH Velichovky.

V kat. střední jednotlivkyně vybojovala 
1. místo a postup do kraje Klára Svědíková z SDH 
Česká Metuje a 2. místo Tereza Drapačová (Boh-
dašín).

A v kat. starší jednotlivkyně vybojova-
la 1. místo a postup do kraje Adéla Leppeltová 
z SDH Bukovice, 2. místo Lucie Rotterová (Česká 
Metuje) a 3. místo Kamila Šimková (Bohdašín).

Všem moc gratulujeme a děkujeme za účast.

Krajské kolo hry Plamen letos uspořádalo 
KSH s naším OSH Náchod a to ve dnech 9.–10. 6. 
2018 v Náchodě na stadionu Hamra a v campu 
Brodský. Zúčastnilo se ho 10 kolektivů MH z ce-
lého kraje. 1. místo si odvezl SDH Chlumec nad 
Cidlinou (HK).

MH – SDH Bohdašín – 2. místo
MH – SDH Bezděkov n. Met. – 7. místo

Krajské kolo Dorostu proběhlo dne 9. 6. 2018 
také v Náchodě spolu s „krajem dětí“. 

Účast: 5 družstev dorostenek a 4 družstva do-
rostenců.

1. místo dorostenci – SDH Brada-Rybníček 
(JC) a dorostenky SDH Slatiny (JC).

Dorostenky – družstvo: Zvole – 5. místo 
Dorostenci – se z našeho okresu nezúčastnili

Jednotlivci mladší dorostenci: 
Aleš Stradiot (Velichovky) – 1. místo a postup 

na MČR do Plzně
Jednotlivci střední dorostenci: 

David Hoffman (Běloves) – 1. místo a postup 
na MČR do Plzně
Jednotlivci starší dorostenci: 

Josef Kment (Bohdašín) – 3. místo
Jednotlivkyně mladší dorostenky: 

Daniela Karlová (Velichovky) – 4. místo
Jednotlivkyně střední dorostenky: 

Klára Svědíková (Česká Metuje) – 1. místo 
a postup na MČR do Plzně
Jednotlivkyně starší dorostenky: 

Adéla Leppeltová (Bukovice) – 2. místo 

Krajská soutěž v požárním sportu se konala 
23. 6. 2018 v Hradci Králové, ale z našeho okresu 
se ho žádná soutěžní družstva nezúčastnila. 

Všem účastníkům krajských kol moc gra-
tulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho 
okresu!

MČR hry Plamen a dorostu v požárním sportu 
se konalo ve dnech 1.–5. 7. 2018 v Plzni.
Jednotlivci mladší dorostenci: 

Aleš Stradiot (Velichovky) – 14. místo 
Jednotlivci střední dorostenci: 

David Hoffman (Běloves) – 12. místo 
Jednotlivkyně střední dorostenky: 

Klára Svědíková (Česká Metuje) – 9. místo 
Všem třem dorostencům moc gratulujeme 

a děkujeme za reprezentaci!

Krajské soutěže 
– výsledky družstev náchodského okresu:

Mistrovství ČR dorostu 
– výsledky dorostenců našeho okresu:

Okresní soutěž v požárním sportu se konala 
spolu se soutěží Dorostu v soboru 2. června 2018 
na nově opraveném stadionu v Náchodě na Ha-
mrech. Okresní soutěže se zúčastnila dvě družstva 
žen a dvě družstva mužů. 
Umístění družstev:

MUŽI: 1. místo – Lhota za ČK; 
2. místo – Nahořany – Kramolna

Okresní soutěž v PS
ŽENY: 1. místo – Velichovky; 
2. místo – Bohuslavice
Krajské soutěže se letos bohužel nezúčastnilo 

žádné družstvo mužů ani žen.
Běh na 100 m s překážkami: MUŽI:
1. m. Řezníček Jan, Lhota za ČK (20,47); 
2. m. Řezníček Jakub, Lhota za ČK (20,57); 
3. m. Řezníček Petr, Lhota za ČK (23,51); 
3. m. Žák Jakub, Lhota za ČK (23,51); 
5. m. Valášek Jan, Nahořany – Kramolna (24,24)

ŽENY: 
1. m. Petříková Klára, Bohuslavice (18,74); 
2. m. Kolářová Barbora, Velichovky (20,92); 
3. m. Sršňová Lucie, Velichovky (21,81); 
4. m. Fléglová Michaela, Velichovky (23,97); 
5. m. Kalousová Michaela, Bohuslavice (25,05) 

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

Letošní soutěž mladých hasičů se konala 26. 
května 2018 opět v areálu plhovské základní školy 
v Náchodě. V kategorii mladší se zúčastnilo 7 ko-
lektivů a v kategorii starší 12 kolektivů.

V kategorii mladších se na 1. místě umístilo 
družstvo z SDH Nízká Srbská, 2. místo SDH Bez-
děkov n. Met., 3. místo SDH Suchý Důl, dále SDH 
Nahořany, Nový Hrádek, Běloves a Bukovice.

V kategorii starších se na 1. místě umístilo 
družstvo z SDH Bohdašín, 2. místo SDH Bezdě-
kov n. Met., 3. místo SDH Suchý Důl, dále SDH 
Běloves, Nízká Srbská, Nový Hrádek, Bukovice, 
Nahořany, Velichovky, Česká Metuje, Mezilesí 
a Nové Město n. Metují. 

SDH Bohdašín a Bezděkov nad Metují postou-
pila do krajského kola.

Běhu na 60 m se zúčastnilo celkem 23 chlapců 
a 17 dívek:
Výsledky Běhu na 60 m – mladší chlapci:

Okresní soutěž hry Plamen
1. m. Lukáš Koričanský (Jasenná), 
2. m. Milan Kukal (Velichovky), 
3. m. Adam Leppelt (Bukovice)

Výsledky Běhu na 60 m – starší chlapci:
1. m. Adam Roštejnský (Bohdašín), 
2. m. Michal Petera (Lhota za ČK),
3. m. Tomáš Rotter (Bezděkov n. Met.)

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

Výsledky Běhu na 60 m – starší dívky:
1. m. Martina Rotterová (Bezděkov n. M.), 
2. m. Sára Linhartová (Bohdašín), 
3. m. Kristýna Fleková (Běloves)
Nejhezčí kronikou byla vyhodnocena kronika 

MH Nový Hrádek. Další body do Poháru starosty 
OSH Náchod za pěknou kroniku získali také MH 
Mezilesí, Velichovky, Bukovice a Česká Metuje.

Všem moc gratulujeme.



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

Jana Rousková 
tel. 777 580 848 nebo 725 434 363 

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

(pokračování ze strany 1)

Obchodní zástupce na okrese 
Náchod:

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.

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

ho kraje: www.kshradeckr.cz

Adresa kanceláře OSH Náchod 
Kancelář OSH sídlí v Náchodě na Masarykově 

nám. 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. je půl 
hodiny pauza na oběd). IČO OSH Ná: 48623181, 
bank.spoj. KB č.ú.: 2738551/0100,

e-mail: kancelar@oshnachod.cz

Pokud chcete posílat členské příspěvky ban-
kovním převodem, nezapomínejte do textu (po-
známky 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 pří-
spěvky musí být připsána na našem účtu nejpozději 
do 31. ledna.

 
Pokud budete chtít něco posílat poštou, pište: 

Sdružení hasičů ČMS okres Náchod
Masarykovo náměstí 69
547 01 Náchod
Jednatelka OSH Náchod – Petra Němečková.
Pracovnice OSH Náchod – Jana Rousková.

Kancelář OSH 
informuje

VYHODNOCENÍ KRAJSKÉHO KOLA POODM 2018 

Vážení kolegové hasiči, 
máme za sebou další rok a já bych se s vámi 

rád podělil o informace z oblasti IZS a jednotek 
sborů dobrovolných hasičů. V prvním čtvrtletí 
letošního roku jsme ve spolupráci s OSH Ná-
chod a ÚHŠ Bílé Poličany již poněkolikáté 
uspořádali kurz pro strojníky S16 v Novém 
Městě nad Metují. Jedná se o kurz, kde jednotky 
JPO II a III mohou prodloužit svoji odbornou 
způsobilost v rámci cyklického školení strojní-
ků a jednotky JPO V a JPO VI mohou odbornou 
způsobilost strojníka jak prodloužit, tak i zís-
kat. Vzhledem k tomu, že je o tento kurz velký 
zájem, chtěli bychom tento kurz v příštím roce 
zopakovat. 

Co mě ale trápí, je nedochvilnost některých 
velitelů (členové JSDH s odbornou způsobilos-
tí V40) na cyklickém školení, hlavně se jedná 
o pozdní příchody a neomluvenou nepřítom-
nost. Hlavně neomluvená nepřítomnost je pro 
nás komplikace, protože přihlášení mají objed-
nanou stravu. V letošním roce byl bohužel ten-
to jev zaznamenám ve velkém měřítku, a proto 
jsme nuceni změnit formu odborné přípravy, 
která se bude v příštím roce konat převážně na 
HZS v učilišti požární ochrany ve Velkém Po-
říčí.

Naopak radost mi dělá úroveň a dokumenta-
ce okrskových cvičení. Jako člen odborné rady 
velitelů se účastním kontroly a hodnocení do-
kumentace těchto cvičení a mohu prohlásit, že 
za poslední roky se úroveň a kvalita zpracování 
posunula hodně dopředu. 

V minulých letech byl zprovozněn program 
„Port.all“ který slouží pro evidenci prostředků 
strojní služby, evidenci členů JSDH a elektro-
nickou zprávu o zásahu (ZOZ). Tento program 
je propojen s databází HZS, takže dochází k lep-
ší výměně dat mezi JSDH a HZS. Program je 
pro všechny JPO II, III a V zdarma a spuštění 
je podmíněno účastí velitele jednotky (nebo 
zástupce) na vstupním školení. V našem okre-
se tento program nemají ještě spuštěny některé 
jednotky JPO V. Pokud by měly tyto jednotky 
o tento program zájem, napíší mi mail a domlu-
víme termín vstupního školení. 

Často dostávám dotazy na dotace pro jed-
notky sboru dobrovolných hasičů. Veškeré in-
formace naleznete na stránkách Generálního 
ředitelství HZS ČR – www.hzscr.cz v sekci 
„Jednotky požární ochrany“ – „Dotace a gran-
ty“. Co se týká materiálů pro školení a výcvik, 
všechny předpisy jsou umístěny na stránkách 
www.cahd.cz – „Vstup na souhrn metodických 
předpisů“. V roce 2018 byl aktualizován formu-
lář zdravotních prohlídek členů JSDH – ke sta-
žení je na stránkách www.oshnachod.cz.

Blíží se konec roku a s ním i výroční valné 
hromady, hodnocení činnosti i adventní čas. 
Přeji vám hezké prožití tohoto období a zároveň 
bych vám chtěl poděkovat za vaši odvedenou 
práci, výjezdy k zásahům a pomoc, kterou ostat-
ním lidem poskytujete.

 mjr. Ing. Martin Řehák, vedoucí pracoviš- 
tě IZS a služeb, HZS KHK, ÚO Náchod

Dne 15. 6. 2018 proběhlo v Bílých Poličanech 
slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola 
výtvarné a literární soutěže PO očima dětí 
a mládeže 2018. 

Z prací členů náchodského okresu se umístily 
výtvarné práce: 

v kategorii ZŠ1 – 1. místo Michal Doskočil 
(SDH Mezilesí) 

v kategorii ZŠ1 – 2. místo Adam Hvězda 
(SDH Bohuslavice) 

v kategorii ZŠ4 – 1. místo Luciana Pispicia 
(Pionýr Náchod)

v kategorii K2 – 2. místo Jan Rozum (SDH 
Velká Ledhuje)

V kategorii literárních prací v kategorii:
L1 – 1. místo Lucie Karlová (SDH Velichov-

ky)
L2 – 1. místo Daniela Karlová (SDH Veli-

chovky) 
L2 – 3. místo Natali Kudrnáčová (SDH Br-

zice) 
Do republikového kola postoupil vždy jen 

Letos se SDH Zlíčko poprvé podílel na akci 
Český den proti rakovině dne 16. 5. 2018. 

Ačkoli jsme malý sbor, vytvořili jsme tři sku-
pinky a v odpoledních hodinách jsme pokryli obec 
Vysoká Srbská a Zlíčko a také pracoviště vedou-
cích skupinek. Díky tomu bylo prodáno 162 kyti-
ček a vybráno a na účet sbírky odesláno 7 548 Kč. 
Akce se zúčastnily i místní děti.

za SDH Zlíčko velitel Ondřej Čuhanič

INFORMACE PRO JSDH

I sbory pomáhají...

ten nejlepší a tohoto slavnostního vyhlášení 
dne 22. 6. 2018 se za náš okres Náchod zúčast-
nili Michal Doskočil z SDH Mezilesí, který 
se v republice umístil ve své kategorii ZŠ1 ve 
výtvarných pracech na krásném 3. místě. A za 
svou literární práci v kat. L1 získala také krásné 
3. místo Lucie Karlová z SDH Velichovky. 

Moc gratulujeme.

Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019
Do konce února si děti mohou připravovat 

své práce – kreslit obrázky nebo psát zajímavé 
příběhy nebo natočit video (téma pro videa na r. 
2019 je „V domě hoří! A co teď?“) do soutěže 
POODM 2019, ze kterých ve svých SDH (ZŠ 
apod.) vyberete tři nejlepší práce z každé kate-
gorie, a ty předáte na OSH Náchod a to nejpoz-
ději do 15. 3. 2019.

Propozice a tabulka pro vyhodnocení je na 
našich internetových stránkách.

Společnost Požární bezpečnost, s r.o., 
má výhradní obchodní zastoupení značky 

Rosenbauer pro český trh, díky kterému můžeme 
na českém trhu nabídnout špičkové produkty 

od firmy Rosenbauer. 

Další hasičské zboží na www.vyzbrojna.cz


