
Kancelář OSH informuje
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, jiného zařizová-
ní 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 nejpoz-
ději do 31. ledna.

Sestry a bratři,
  dovolte mi, abych zhodnotil uplynulé období 

SH ČMS v našem okrese. Dospěli jsme do obdo-
bí, kdy nastane čas výročních valných hromad, 
kde budeme hodnotit naši činnost jak v uplynulém 
roce, tak i ve volebním období, které v našem sdru-
žení končí. Zhodnotíme, co se nám povedlo, co se 
nám nepovedlo, a naplánujeme naši činnost a bu-
doucnost nejméně na další volební období.

S činností v našem okrese jsem vcelku spoko-
jen, ale vždy je co vylepšovat. Velice se nám daří 
práce s mládeží, slavíme sportovní úspěchy na 
republikové úrovni. Díky spolupráci s Hasičským 
záchranným sborem ČR se nám daří práce v ob-
lasti represe a prevence. Daří se nám také zajišťo-
vat akce pro naše nejstarší hasiče – členy Aktivu 
Zasloužilých hasičů našeho okresu.

Musíme se pokusit vylepšit činnost Aktivu his-
torie a muzejnictví, který je pro naše sdružení také 
velmi důležitý. V obrovské míře využíváme dotační 
tituly, které poskytuje náš kraj, který velice podpo-
ruje činnost hasičů v kraji díky veliké intervenci 
hejmana kraje Jiřího Štěpána a jeho spolupracov-
níků. I v našem okrese došlo k rekonstrukci nebo 
výstavbě hasičských zbrojnic a vybavení JPO na-
šeho okresu novou technikou a technickými pro-
středky. Co se nám ale nedaří dlouhodobě zvlád-
nout, je účast družstev dospělých v okresním kole 
v požárním sportu. 

Vidím to jako selhání nejen rady represe, která 
tuto soutěž plánuje, ale i výkonného výboru, který 
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Vyhodnocení okrsků za první pololetí 2019
Podmínky pro přiznání finančních příspěvků 

splnily a doložily k 31. 7. 2019 tyto okrsky: Brou-
mov, Meziměstí, Ostaš, Bor, Hronov, Červený 
Kostelec, Náchod, Mezilesí, Nové Město n. Met., 
Česká Skalice, Hořičky, Dolany, Jasenná, Veli-
chovky.

Podmínky nesplnil: okrsek Jaroměř a Studnice.
Další příspěvek za provedení soutěže dle Cvič.

řádu dostal okrsek: Náchod.
A příspěvek za účast soutěžního družstva na 

okresní soutěži v PS dostaly okrsky: Červený Kos-
telec a Velichovky.

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

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).

je nadřízeným orgánem této rady, ale je i pořada-
telem okresních kol. Uvidíme, jak se k tomuto vel-
kému problému postaví nově zvolený vrcholný or-
gán našeho okresu. Rozhodně by se to mělo změnit 
ve spolupráci se starosty okrsků, se kterými bude 
potřeba o této situaci jednat.

Ale abych nebyl pouze negativní, v rámci kraje 
jsme hodnoceni jako dobře fungující okres.

Je to díky pečlivé a perfektní práci v základních 
článcích našeho sdružení, a to právě členů SDH 
v okrese Náchod. Dovolte mi, abych touto cestou 
poděkoval všem členům za čas, který věnujete roz-
voji hasičského hnutí v našem okrese. Poděkujte 
také rodinným příslušníkům, bez kterých bychom 
tuto práci nemohli vykonávat. Děkuji také přísluš-
níkům Hasičského záchranného sboru Králové-
hradeckého kraje, Územního odboru Náchod, za 
spolupráci při přípravě a realizaci společných 
akcí. Poděkování patří také zástupcům měst a obcí 
našeho okresu za nemalou podporu naší činnosti. 
Děkuji také všem funkcionářům našeho okresu ve 
sborech, okrscích, odborných radách a výkonném 
výboru OSH. Doufám, že naše sdružení předáme 
v dobré kondici a že i v dalším období budeme 
dbát o dobrou pověst hasičů v našem okrese.

Přeji nám všem, abychom dobře zhodnotili 
uplynulé období, a přeji nám všem, abychom zvo-
lili nástupce ve všech funkcích našich sborů.

   To by asi bylo v krátkosti vše, co jsem chtěl 
sdělit. Ještě jednou vám chci poděkovat za vaši 
práci a budu se s vámi těšit na viděnou.

Ivan Kraus, starosta OSH Náchod 

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.

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 sta-
rosty SDH po volbách

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

Příloha k registračnímu listu SDH – 3× originál 
s podpisy

Souhlas se zápisem SDH – 1× (ověřený podpis)
(pokr. na straně 4)



Na „Bačce“ jsme uspořádali již šestý Letní ha-
sičský ples, který se koná vždy poslední sobotu 
v červnu, venku na hřišti. 

Letos nám k plesové atmosféře přálo i krás-
né počasí bez deště a větru. Pro dobrou náladu 
a skvělou zábavu nám k tanci hrála opět skupina 
Styl (Vašek Zach a Roman Macek). 

Ples zahájily mažoretky z Náchoda svým ak-
robatickým vystoupením.

V průběhu večera proběhla soutěž o nejhezčí 
plesový klobouk, bohatá tombola, po setmění 
vystoupili „ohniváci“ z Náchoda se svou perfekt-

Okresní soutěž v požárním sportu se konala 
spolu se soutěží Dorostu v soboru 1. června 2019 
v Náchodě na stadionu Hamra. Okresní soutěže 
se zúčastnila dvě družstva žen a pouze jedno 
družstvo mužů. 
Umístění družstev: MUŽI: 1. Lhota za ČK

ŽENY: 1. Velichovky; 2. Lhota za ČK
Běh na 100 m s překážkami: 
MUŽI: 1. Řezníček Jan, Lhota za ČK (20,71)

2. Řezníček Vít, Lhota za ČK (23,41)
3. Řezníček Jakub, Lhota za ČK (24,94)

ŽENY: 1. Rotterová Lucie, Velichovky (19,41)
2. Svědíková Klára, Velichovky (21,08)
3. Šimková Kamila, Lhota za ČK (21,72)
Gratulujeme k dosaženým výkonům, dě-

kujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů 
i v dalších letech.

MČR hry Plamen a dorostu v požárním sportu 
se konalo ve dnech 5.–7. 7. 2019 ve Svitavách.
Jednotlivci starší dorostenci: 

David Hoffman (Běloves) – krásné 3. místo 
Jednotlivkyně mladší dorostenky: 

Adéla Štěpánová (Česká Metuje) – 7. místo 
Oběma dorostencům moc gratulujeme 

a děkujeme za reprezentaci!

Soutěž Dorostu proběhla v sobotu 1. června 
2019 na stadionu Hamra v Náchodě.

Této soutěže se zúčasnilo pouze jedno druž-
stvo dorostenek z Mezilesí a dále čtyři mladší, 
jeden střední a dva starší dorostenci jednotlivci 
a také čtyři mladší, jedna střední a dvě starší do-
rostenky jednotlivkyně.

V kat. mladší jednotlivci: 1. Martin Hilscher 
z SDH České Metuje a 2. Aleš Stradiot (Veli-
chovky), 3. Josef Jakl (Kramolna) a 4. Ondřej 
Holemář (Velichovky). 
V kat. střední jednotlivci: 1. Zdeněk Hubka 
(Kramolna).
V kat. starší jednotlivci: 1. místo David Hoff-
man z SDH Běloves a 2. místo Denis Nasavrcký 
(Velichovky).
V dorostenkách v kat. mladší jednotlivkyně 
získala 1. místo Adéla Štěpánová z SDH Česká 
Metuje, 2. Denisa Sršňová (Velichovky), 3. Lada 
Sršňová (Velichovky) a 4. Karolína Zahradníčko-
vá (Česká Metuje).

V kat. střední jednotlivkyně: 1. Daniela Karlo-
vá (Velichovky).
A v kategorii starší jednotlivkyně vybojovala 
1. místo Klára Svědíková z SDH Česká Metuje  
a 2. Adéla Leppeltová z SDH Bukovice.

Všem gratulujeme a děkujeme za účast.

Letošní soutěž mladých hasičů se konala 25. 
května 2019 po mnoha letech jinde než na Plhově 
– na nově zrekonstruovaném stadionu v Náchodě 
na Hamrech. V kategorii mladší se zúčastnilo 8 
kolektivů a v kategorii starší 11 kolektivů.

V kategorii mladších se na 1. místě umístilo 
družstvo z SDH Nízká Srbská, 2. místo SDH Bu-
kovice, 3. místo SDH Nový Hrádek, dále SDH 
Bezděkov n. Met., Nahořany, Hustířany, Rtyně 
v Podk., a Velká Ledhuje.

V kategorii starších se na 1. místě umístilo 
družstvo z SDH Bezděkov n. Met., 2. místo SDH 
Nízká Srbská, 3. místo SDH Velichovky, dále 
SDH Bukovice, Nový Hrádek, Žďárky, Nahořa-
ny, Česká Metuje, Mezilesí, Suchý Důl a Bělo-
ves. SDH Nízká Srbská a Bezděkov nad Metují 
postoupila do krajského kola.

Běhu na 60 m se zúčastnilo celkem 23 
chlapců a 20 dívek.
Výsledky: 
Mladší chlapci: 1. Tomáš Šefc (Žernov), 
2. Daniel Stradiot (Velichovky), 
3. Milan Kukal (Velichovky)
Starší chlapci:

1. Jiří Kutík (Bukovice), 
2. Tomáš Rotter (Bezděkov n. Met.), 
3. Aleš Stradiot  (Velichovky)

Mladší dívky:
1. Šárka Stillerová (Česká Metuje), 
2. Kristýna Hejzlarová (Běloves), 
3. Eva Hrnčířová (Nový Hrádek)

Starší dívky:
1. Kateřina Hynková (Žernov), 
2. Eliška Jirmannová (Bezděkov n. Met.), 
3. Lucie Endlichová (Žernov)
Všem moc gratulujeme.

Krajské kolo hry Plamen se letos konalo 
v okrese Trutnov, a to ve dnech 15.–16. 6. 2019. 

Zúčastnilo se ho 10 kolektivů MH z celého 
kraje. 1. místo si odvezlo SDH Chlumec nad 
Cidlinou (HK).

MH – SDH Bezděkov n. Met. – 8. místo
MH – SDH Nízká Srbská – 10. místo

Krajské kolo Dorostu proběhlo dne 15. 6. 2019 
také na trutnovsku spolu s „krajem dětí“. 

Účast: 5 družstev dorostenek a 4 družstva 
dorostenců. 1. místo dorostenci SDH Libňatov 
(TU) a dorostenky SDH Horní Lánov (TU). Naše 
Dorostenky – družstvo: Mezilesí – 5. místo 

Jednotlivci:
Mladší dorostenci: Martin Hilscher (Česká Me-
tuje) – 2. místo 

Zasloužilí hasiči – návštěva Auto Škoda Kvasiny 
a následný oběd v Pulicích.

Letní hasičský ples na Přibyslavi

Okresní soutěž v PSOkresní soutěž DorostuOkresní soutěž hry 
Plamen

Krajské soutěže 
výsledky družstev náchodského okresu

ní ohňovou show a o půlnocí se na nebi rozzářil 
krásný ohňostroj. Pohodovou plesovou atmosfé-
ru doplňovalo bohaté a chutné občerstvení.

Děkujeme účastníkům a sponzorům všech na-
šich akcí, jako je např. i hasičská soutěž v srpnu 
a tradiční posvícenské „Stínání kohoutů“, které 
proběhlo v neděli 20. 10., opět za krásného po-
časí. Budeme se těšit na viděnou i v příštím roce.

A já moc děkuji všem našim hasičům, kteří 
tyto akce připravují a starají se o kulturu v obci.

Jana Rousková, starostka SDH Přibyslav 

MČR Dorostu
výsledky dorostenců našeho okresu

Střední dorostenci: Zdeněk Hubka (Kramolna) 
– 5. místo 
Starší dorostenci: David Hoffman (Běloves)  
– 1. místo a postup na MČR
Mladší dorostenky: Adéla Štěpánová (Česká 
Metuje) – 1. místo a postup na MČR
Střední dorostenky: Daniela Karlová (Veli-
chovky) – 5. místo 
Starší dorostenky: Klára Svědíková (Česká Me-
tuje) – 4. místo 

Krajská soutěž v požárním sportu se konala 
22. 6. 2019 v Hradci Králové, a z našeho okresu 
se ho zúčastnilo pouze družstvo žen ze Lhoty za 
ČK a skončilo na 7. místě. 

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



Poslední srpnovou sobotu oslavili hasiči ze Sto-
lína 130. výročí založení sboru. O slavnostní za-
hájení se postarala červenokostelecká dechovka. 
Poté následovaly projevy a zdravice. Za přítom-
nosti starosty města p. Petráka předal zástupce VV 
OSH Náchod br. František Kraus hasičům Čestné 
uznání KSH KHK za dlouhotrvající práci v požár-
ní ochraně.

Pro přítomné byl připraven bohatý program. 
V části věnované historii sboru byly k vidění kro-
niky a fotografie zachycující 130 let života hasičů. 
Během oslav si na své přišly i děti, pro které byl 
připraven skákací hrad, tvořivé dílničky, pestrý 
výběr soutěží i hašení vodou. Jasným vítězem se 
však stalo dovádění v pěně.

Hlavní program odpoledne byl věnován hasi-
čům a jejich práci. Cílem bylo předat veřejnosti 
informace, které může každý snadno použít v ži-
votě. K vidění byly ukázky jak správně hasit za-
hoření v domácnosti a jak určitě nikdy nehasit. Di-
váci mohli sledovat, jak probíhá zásah od ohlášení 
požáru až po jeho uhašení.

Dne 31. 8. 2019 se v Brzicích konal pod záš- 
titou místního sboru dobrovolných hasičů první 
ročník Juniorského železného hasiče. Jedná se 
o soutěž jednotlivců, která obsahuje disciplíny 
z okruhu TFA dle pravidel této soutěže s místní-
mi úpravami SDH Brzice. Smyslem soutěže bylo 
co nejvíce dětem a divákům přiblížit práci hasi-
čů, ať už profesionálních, nebo dobrovolných. 
Náplní každého hasiče není totiž pouze hasit 
oheň, ale mnohokrát překonat značný počet ná-
strah, v našem případě překážek, které hasičům 
komplikují práci při záchraně životů či majetku. 

Mladší kategorie běžely se zátěží na zádech 
imitující dýchací přístroj, kategorie starších si 
překážkový běh vyzkoušely přímo s dýchacím 
přístrojem. Všichni museli překonat žebříkovou 
stěnu, proběhnout tunelem, co nejrychleji za-

Dne 7. září proběhla oslava otevření a postave-
ní hasičské zbrojnice (býv. Obecního úřadu Jiz-
bice).

Akce se konala v prostorách a před budovou. 
Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, 
který začal ve 14 hod. přivítáním hostů. Jmeno-
vitě přijeli za město Náchod zastupitelé Marek 
Dvorský a Kamil Bořek, za OSH Náchod Franti-
šek Kraus, za ORV Náchod František Šimek, za fy 
Atas elektromotory Náchod Josef Čepelka. Mar-
tinu Kubelkovi bylo předáno Čestné uznání SDH 
Jizbice za práci pro obec a sbor, dále z řad občanů 
za práci na rekonstrukci budovy František Břen-
da a Petr Klamta a v neposlední řadě jsme předa-
li i dárky nejstarším občanům Jizbice, a to paní 
Zdeňce Hákové a panu Vladimíru Kulhánkovi.

V další části nás přivítal hejtman Královéhra-
deckého kraje Jiří Štěpán a připnul stuhu na náš 

Posloupnost vyznamenání:
1. ČU SDH – uděluje se členům-hasičům 
 (od 18 let)
2. ČU OSH – členům-hasičům (od 18 let)
3. ZPP (Za příkladnou práci) – nejdříve po 5 le-

tech od ČU OSH a nejdříve ve 28 letech člena 
a po 10 letech nepřetržité aktivní práce

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

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

1 roce od ČU SH ČMS a nejdříve po 5 letech od   
    Med. sv. Floriána
9. Řád sv. Floriána – po 5 letech od ZMZ a po 30 

letech členství a dosažení věku 50 let
10. Titul Zasloužilý hasič – po 5 letech od med. 

ZMZ a 40 letech členství a 65 let věku

Medaile za věrnost 10 let – se uděluje i mla-
dým hasičům – nejdříve po dovršení věku 15 let. 
Dále za věrnost 20, 30 atd. let se uděluje stužka.

Členem v SH ČMS se může stát mladý hasič již 
od věku 3 let.

Nemyslím to povinné pro velitele a strojníky, 
které vychází z právních předpisů a je plně orga-
nizováno a řízeno HZS. Na mysli mám tu všeo-
becnou širokou znalost podstaty hasičiny, která 
z nás dělá hasiče. Dříve bylo normální, že přes 
svaz, později sdružení, šly různé formy vzdělá-
vání (namátkou si vzpomínám například na Vý-
cvikový rok, ale i další), konané nejen pro členy 
jezdící k ohni, ale i pro ostatní členy našich SDH. 
To se v součastné době, po oddělení vzdělávání 
JSDH, nazývá ODBORNOST – Hasič III. st, II. st. 
a I. st. Nejlepší způspb, jak získat tuto odbornost, 
je podle velmi dobře zpracovaného Metodického 
pokynu čl. 4 z června roku 2014. Tento pokyn 
je zpracován velmi podrobně na všechny stupně 
a obsahuje nejen důležité informace, jak tuto od-
bornost získat, tak i potřebné testové a ústní otáz-
ky, které je možné využít při přípravě k získávání 
této odbornosti.

Již dříve jsem několikrát doporučoval prová-
dět přípravu a pak i závěrečné zkoušky právě přes 
okrsky, kde je to z hlediska přípravy a i provedení 
nejúčelnější a nejefektivnější.

No a na závěr nezbývá nežýpožádat vedení 
okrsků, které mají v této činnosti dloužek (dluh), 
aby stav na svých jednáních projednala a zorga-
nizovala. A také vzkazuji těm členům, kteří mají 
pochybnosti, zda to zvládnou, ať se ničeho nebojí, 
stačí jen chtít. Okrskům jistě ORV poradí a pomů-
že jim sehnat instruktora.

Dále prosím ty členy, kteří mají již získaný 
III. st., ať se přihlásí na druhý, a kteří jsou maji-
teli druhého stupně odbornosti, vyzývám, aby si 
klidně troufli i na I. stupeň. Právě to jsou ti, kteří 
v budoucnu budou potřeba pro jmenování do zku-
šebních komisí.

Za ORV Paclik Miloslav

130 let dobrovolných hasičů ve Stolíně

Juniorský železný hasič v Brzicích

60 let hasičské zbrojnice na Jizbici

Přehled vyznamenání 
a jeho udělování

Připomenuli jsme si tradiční hasičskou soutěž 
Stolínská zatáčka. Pro dobrovolníky z řad diváků 
byla připavena dráha TFA, která prověřila jejich 
fyzičku. Pro doplnění vydané energie bylo připra-
veno bohaté občerstvení. Celé odpoledne se neslo 
v pohodové hasičské atmosféře a my jsme moc 
rádi, že se ve Stolíně sešlo tolik příznivců hasičů.

SDH Stolín

balit  hadice, vypořádat se s hammer boxem či 
transportovat zraněnou osobu v podobě figuríny. 
Diváci mohli během dne vidět nejen soutěžní 
odhodlání a vysoké nasazení soutěžících dětí, 
jejichž věkové rozpětí se pohybovalo od 3 do 15 
let, ale také bojovnost, vytrvalost a především 
lásku k hasičské profesi. 

Soutěž se po všech stránkách vydařila. Důka-
zem toho je i zpětná vazba od jednotlivých soutě-
žících či zúčastněných kolektivů mladých hasičů. 

Sbor dobrovolných hasičů Brzice by chtěl tou-
to cestou poděkovat sponzorům, kteří tuto akci 
jakýmkoliv darem podpořili. Dále všem, kteří se 
podíleli na organizaci a v neposlední řadě OSH 
Náchod. Pevně doufáme, že se příští rok sejdeme 
se všemi příznivci hasičského sportu u dalšího 
ročníku Juniorského železného hasiče.

Hasičská odbornost

prapor. S hejtmanem jsme probrali financování 
dobrovolných hasičů a spoustu dalších problémů, 
které naši obec a hasiče trápí.

Součástí akce byla výstava fotografií obcí Jizbi-
ce, Lipí a Dobrošov. V prostorách hasičské zbroj-
nice byla k vidění i historická technika a venku 
i současná technika.

Tímto chceme poděkovat městu Náchod, Krá-
lovéhradeckému kraji a dalším partnerům za fi-
nanční podporu, bez které by tato akce nemohla 
být uskutečněna. Děkujeme i všem organizátorům 
a příznivcům.

V následujícím roce nás čeká zateplení hasič-
ské zbrojnice, střecha a nový způsob vytápění. 
A jako další cíl jsme si dali oživit členskou zákla-
du tím, že založíme mladý kroužek.

Za kolektiv hasičů Petr Břenda, 
starosta SDH Jizbice
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Nebo v pondělí a ve středu na OSH Náchod.

(pokračování ze strany 1)

Obchodní zástupce na okrese 
Náchod:

Výpis z usnesení VH SDH – 1×
Tyto a další tiskopisy jsou k dispozici na našich 

internet. stránkách pod Tiskopisy a Dokumenty.
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.
Webové stránky OSH Náchod: 
www.oshnachod.cz
Webové stránky SH ČMS: www.dh.cz
Webové stránky mládeže SH ČMS: mladez.dh.cz
Webové stránky KSH ČMS Královéhradeckého 
kraje: www.kshradeckr.cz
Pokud budete chtít něco posílat poštou, pište: 

Sdružení hasičů ČMS okres Náchod
Masarykovo náměstí 69
547 01 Náchod

Děkujeme za spolupráci :-)
Jednatelka OSH Náchod – Petra Němečková.
Pracovnice OSH Náchod – Jana Rousková.

Do konce února, jako každý rok, si děti mohou 
připravovat své práce – kreslit obrázky nebo psát 
zajímavé příběhy nebo natočit video do soutěže 
POODM 2020, ze kterých ve svých SDH (ZŠ 
apod.) vyberete tři nejlepší práce z každé katego-
rie, a ty předáte na OSH Náchod a to nejpozději 
do 13. 3. 2020.

Téma pro videa na r. 2020 je „Požáry v přírodě, 
a jak jim zabránit?“.

Propozice a tabulka pro vyhodnocení je na na-
šich internetových stránkách.

Letní tábor MH okresu Náchod se letos konal 
opět prvních čtrnáct dnů v srpnu.

Tábora pod názvem „Letopisy Kamernie“ se 
zúčastnilo 102 dětí a 28 vedoucích a personál-
ních pracovníků. Počasí bylo trochu deštivé, ale 
vše jsme zvládli a i přes občasný déšť si děti tábor 
opět užily.

Letos děti prošly čarovnou skříní do země 
letopisů Narnie („Kamernie“), a poté je čekala 
nějaká společná hra k danému tématu. Mezitím 
poznávaly a učily se žít v přírodě, hrály sportovní 
hry, absolvovaly stezku odvahy, naučily se zdra-
vovědu, práci s buzolou, uzly a spoustu dalších 
(hasičských i nehasičských) dovedností. Dva dny 
se o sebe staraly, vařily si a přespávaly v přírodě. 
Každý rok chodí na výlety, pokud počasí dovolí, 
jde se na Velkou Deštnou na východ slunce, učí se 
pomáhat si a spolupracovat, své dovednosti jim na 
„Dnu s IZS“ ukážou „profíci“ a děti si „osahají“ 
práci hasičů, záchranářů, policistů, vojáků apod.  
Za což všem, kteří nás takto podporují a děti na 
našem táboře navštěvují a nechají je vyzkoušet 
„svou práci“, velice moc děkujeme.

Již nyní máme na příští rok více zájemců než je 
kapacita tábora, takže zájemce na r. 2020 evidu-
jeme už jen jako náhradníky (na e-mailu: oshna-
chod.tabor@seznam.cz).

Ale už nyní se všichni těšíme na další ročník :-)

V rámci projektu „Efektivní veřejná správa ve 
městě Broumov“, proběhla v pátek 13. září 2019 
odborná příprava členů Krizového štábu ORP 
Broumov na téma „Zvládnutí krizové situace 
– součinnost se složkami IZS, regulační opatření 
v systému hospodářských opatření pro krizové 
stavy“. Po bloku přednášek na téma krizové situa-
ce a ochrana obyvatelstva, byla členům krizového 
štábu ORP, na vyžádání pracovníka krizového ří-
zení ORP Broumov, provedena praktická ukázka 
kontejneru nouzového přežití HZS Královéhra-
deckého kraje. Jeho rozvinutí provedli příslušní-
ci JSDH měst Broumov a Meziměstí, kteří pro-
šli zdokonalovacím kurzem „Technik ochrany 
obyvatelstva“ a jsou pro tuto činnost předurčeni. 
Po zpohotovení kontejneru se členové krizového 
štábu ORP Broumov seznámili s jeho využitím, 
v tomto případě jako jídelna, a prakticky vyzkou-
šeli při výdeji teplé stravy. Následně byla provede-

Kancelář OSH 
informuje

POOD a mládeže 2020

Letní tábor Kamenec 2019 Odborná příprava krizového štábu ORP Broumov

uplynul další rok a pomalu se blíží čas adventu 
a výročních valných hromad, na kterých budeme 
bilancovat to, co se v letošním roce odehrálo, co 
se nám povedlo, a co ne. I já bych se s vámi rád 
podělil o informace z HZS, oblasti IZS a jedno-
tek sborů dobrovolných hasičů.

Stejně jako v loňském roce jsme v lednu ve 
spolupráci s OSH Náchod a ÚHŠ Bílé Poliča-
ny uspořádali kurz pro strojníky S16 v Novém 
Městě nad Metují. Tento kurz byl jako cyklic-
ké školení určen pro jednotky kategorie JPO II 
a JPO III a jako vstupní i cyklické školení pro 
jednotky kategorie JPO V a JPO VI. Praktická 
část tohoto kurzu proběhla v Pekelském údolí 
a vzhledem k tomu, že panovaly zimní ledno-
vé podmínky, kurz prověřil i fyzičku účastníků. 
V dubnu jsme opět ve spolupráci s OSH Náchod 
pořádali tradiční Základní kurz hasiče, který se 
konal na UPO ve Velkém Poříčí. Tento kurz má 
v našem okrese dlouhodobou tradici a pomáhá 
velitelům JSDH s odbornou přípravou mladých 
a začínajících hasičů, kteří si mohou v tomto kur-
zu vyzkoušet a naučit se hasičské základy a práci 
se základní i speciální technikou. V listopadu se 
v Novém Městě nad Metují opět koná kurz S16 
pro strojníky a kurz V40, který je určen pro za-
čínající velitele jednotek sborů dobrovolných 
hasičů.

  V letošním roce jsme změnili systém odborné 
přípravy velitelů v rámci cyklického školení V8. 
Celkem jsme v letošním roce pořádali pět kurzů, 
z toho tři v kempu Brodský u Červeného Kos-
telce a dva sobotní kurzy na UPO Velké Poříčí. 
Polovina kurzu byla teoretická, druhá polovina 
praktická. Velitelé řešili taktické postupy u zása-
hu, procvičovali rozhodovací schopnost velitele, 
zdravovědu a základy sebejištění. V loňském 
roce jsem se zde zmiňoval o neomluvené absen-

ci na těchto cyklických školeních V8. Bohužel, 
v letošním roce došlo jen k mírné nápravě a počet 
neomluvených velitelů je stále vysoký. Tato si-
tuace nám působí komplikace, protože v kempu 
Brodský máme objednanou stravu. 

Na jaře letošního roku byl na stanici HZS ve 
Velkém Poříčí otevřen lezecký trenažér. Je to 
stavba, která je jediná svého druhu v České re-
publice. Většina z vás již tento trenažér navštívi-
la, kdo ještě ne, může si návštěvu na HZS domlu-
vit, stojí to za to.

Poslední část, o které bych se rád zmínil, jsou 
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů. 
Investiční dotace jsou určeny na dopravní auto-
mobily, cisterny a požární zbrojnice. Tuto dotaci 
vyhlašuje ministerstvo vnitra a uzavírka bývá na 
konci dubna. Podrobné informace naleznete na 
stránkách generálního ředitelství HZS ČR www.
hzscr.cz sekce Dotace pro JPO. Další dotace pro 
jednotky je neinvestiční dotace za výjezdy jednot-
ky mimo katastr obce, odbornou přípravu a věcné 
vybavení. Výzva k podání žádosti o dotaci včetně 
stanovených podmínek přijde každý rok na váš 
obecní/městský úřad do datové schránky a já dále 
posílám informaci velitelům JPO. Další dotaci vy-
pisuje krajský úřad a jedná se o dotaci na rozšíření 
řidičského průkazu skupiny „B“ na skupinu „C“ 
(nákladní automobil nad 3 500 kg). Tato dotace 
bývá vypisována na přelomu roku a je třeba si ji 
„pohlídat“ na stránkách krajského úřadu.

  Na závěr mi dovolte, abych vám poděkoval 
za vaši odvedenou práci, za výjezdy k zásahům 
a pomoc, kterou poskytujete ostatním lidem. Pře-
ji šťastné návraty od těchto zásahů, krásné prožití 
adventního času a blížících se Vánoc a do nového 
roku hodně zdraví a štěstí.

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

Vážení kolegové hasiči, 

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

na ukázka techniky všech složek IZS (HZS, PČR, 
Městské policie, ZZS a JSDH měst), která byla 
přístupna pro školy a veřejnost.

HZS ÚO Náchod: nprap. Ladislav Horník 
Foto: KS ORP Broumov, JSDH Broumov


