
Kancelář OSH informuje
Adresa kanceláře OSH Náchod 

Kancelář OSH sídlí v Náchodě na Masaryko-
vě nám. 69 – červená budova vedle hotelu Berá-
nek, první patro, vlevo.

Pracovní dny: Po 8–16 hod., Út 8–15 hod, 
Čt 8–13 hod., 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 (vět-
šinou 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
Od listopadu 2020 máme nový vzhled webo-

vých stránek, adresa zůstává stejná www.oshna-
chod.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 čís-
lo účtu u KB: 2738551/0100. Platba za členské 
příspěvky musí být připsána na našem účtu nej-
později do 31. ledna.

Sestry a bratři,
dovolte mi, abych vám napsal pár řádků v této 

nelehké době. Tento rok jsme měli naplánováno 
mnoho akcí, ale kvůli nákaze koronaviru jsme 
toho stihli vykonat jen velice málo. Díky vaší 
zodpovědnosti jsme ve volebním roce stihli zvolit 
v celém okrese vedení ve sborech, v okrscích, v 
okrese včetně odborných rad, i v kraji. 

V letošním roce VVH SDH a okrsků, prav-
děpodobně díky vzniklé situaci nebude možné 
uskutečnit. Sledujte prosím webové stránky OSH 
a věnujte pozornost zprávám, které vám zasílají 
Petra s Janou. O všech novinkách vás budeme 
informovat. Jak to bude s VI. řádným sjezdem, 
ukáže čas. Jednání by mělo podle plánu práce 
proběhnout 12. 12. 2020 v Brně. Zda tomu tak 
bude, uvidíme, existuje však i alternativa, že 
shromáždění starostů OSH prodlouží mandát 
současnému vedení SH ČMS o jeden rok.

Jedna věc mě ale přeci jenom trápí. Jak jistě 
víte, tak jsme se na prosbu bývalého hejtmana 
PhDr. Jiřího Štěpána, PhD. zúčastnili jako ha-
siči voleb do zastupitelstva kraje. Bohužel v nás 
vkládali, jako do nejpočetnějšího spolku v kraji, 
velké naděje, ale opak je pravdou. Bohužel jsme 
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Vyhodnocení okrsků za první pololetí 2020
Příspěvky okrskům za 1. pololetí 2020 byly 

z důvodu nouzového stavu ohledně covidu při-
znány v plné výši všem okrskům, které ode-
vzdali zprávu a zápis z VVH okrsku, mohou být 
kráceny pouze za pozdní odevzdání členských 
příspěvků, hlášení o činnosti, zprávu z VVH 
SDH, tiskopisy na rejstříkový soud do 31. 1. 
a přehledy majetku do 31. 5. jednotlivých SDH; 
za 1. pololetí, ale nemuseli odevzdat 2× zápis, 2× 
školení a soutěž (nebo cvičení).

Kritéria splnily tyto okrsky: Broumov, Bor, 
Ostaš, Č. Skalice, Mezilesí, Jasenná, Velichov-
ky, Hořičky, Hronov, Náchod, Nové Město n. 
M., Dolany, Meziměstí, Jaroměř.

Kritéria nesplnily tyto okrsky: Studnice 
a Červený Kostelec.

Příspěvky okrskům za 2. pololetí 2020 budou 
přiznány také všem okrskům v plné výši, protože 
není možné uskutečnit a doložit stanovené pod-
mínky. Připsány budou navíc příspěvky za vy-
slání soutěžního družstva na okresní soutěž v PS.

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

ních valných hromad – SDH, datum, místo a čas 
konání. Ale v letošním roce a začátkem roku 
2021 asi nebude možné VVH uskutečnit. Uvidí-
me, co situace dovolí.

straně Jiřího Štěpána, kde jsme byli na kandi-
dátní listině, dali málo hlasů, a tak jsou v zastu-
pitelstvu kraje z naší kandidátky pouze čtyři čle-
nové. Uvidíme, jaký dopad to bude mít na naši 
další činnost. Tento měsíc proběhnou jednání na 
krajském úřadu ohledně finanční podpory naší 
činnosti. Současné vedení kraje není nakloněno 
našemu spolku tak, jak tomu bylo v minulém ob-
dobí. Protože jsem byl jedním z kandidátů a cí-
tím za touto situací osobní zodpovědnost, pokud 
to bude mít nedozírné následky, jsem připraven 
nést zodpovědnost a odejít z funkce starosty 
OSH, protože si nezasloužím vaši přízeň.

Vážení hasiči okresu Náchod, jsem velice 
rád, že v této těžké době pomáháte ve městech 
a obcích s likvidací následků koronaviru a že jste 
vždy připraveni být nápomocni starostům měst 
a obcí se zajišťováním pomoci našim občanům. 
Jak říkají paní a páni starostové, když někoho 
potřebují, tak jsou tu hasiči a složky IZS.

Přeji vám, ať se nám všem daří hlavně po 
stránce zdravotní, protože to je to nejdůležitější, 
co máme. Poděkujte za podporu rodinným pří-
slušníkům.

Těším se na viděnou v lepších časech.
    Ivan Kraus, starosta OSH Náchod

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 „Soutěže“, 
kam dáváme jednotlivé pozvánky (bližší infor-
mace) všech soutěží a akcí, které nám pošlete. 
Mailem nerozesíláme.

Evidence členů a mladých hasičů
V některých sborech nezapomínejte přihlásit 

18leté dorostence do dospělých. Pokud máte děti 
registrované v kolektivu mladých hasičů a dal-
ší 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 (vy-
plnit evidenční kartu).

Změna statutárního orgánu SDH – změna 
starosty SDH

Při změně starosty SDH (statutárního zástup-
ce) musíte vždy vyplnit a odevzdat na OSH Ná-
chod tyto tiskopisy:

(pokračování na straně 4)

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití svátků vánočních 
a v novém roce 2021 hodně štěstí,

spokojenosti, pevné nervy
a hlavně hodně zdraví.



Letošního okresního kola se zúčastnilo cel-
kem 422 dětí ze 17 SDH, čtyř MŠ a čtyř ZŠ.

Zapojili se mladí hasiči z těchto SDH: Adr-
špach, Běloves, Brzice, Bohuslavice, Bukovi-
ce, Česká Metuje, Hustířany, Jasenná, Mezilesí, 
Nahořany, Nové Město nad Metují, Nový Hrá-
dek, Pro Vestec, Suchý Důl, Velichovky, Velká 
Ledhuje, Zvole, a dále MŠ Kramolna, MŠ Raší-
nova NMNM, MŠ a ZŠ Rasošky, MŠ a ZŠ Poli-

1. Výkonný výbor – složení:
Starosta OSH: Kraus Ivan, SDH Česká Metuje
1. náměstek starosty OSH: 
  Řeháková Milada, Velichovky
2. náměstek starosty OSH: 
  Kratěna Miloš, Nahořany
Členové VV: 
  Grimová Jarmila, Nový Hrádek
  Krčil Břetislav, Velká Jesenice
  Špreňarová Pavla, Hustířany
  Vácha Patrik, Kramolna
  Vlášek Jiří, Jasenná

Vedoucí ORR: Jelínek Rudolf, Zájezd
Vedoucí ORP: Kraus František, Běloves
Vedoucí ORM: Kligl Milan, Běloves

 
2. Okresní kontrolní a revizní rada – složení:
Vedoucí:  Kubešová Jana, SDH Velichovky
Členové:  Horčičková Lada, Horní Radechová
  Břendová Zdeňka, Jizbice

 
3. Odborná rada represe (velitelů) – složení:
Vedoucí:  Jelínek Rudolf, SDH Zájezd
Členové:  
  Prouza Ladislav, Bukovice
  Ing. Josefi Miroslav, Jaroměř
  Hejcman Jaroslav, Jasenná
  Vondra Martin, Velká Jesenice
  Reil Miroslav, Jezbiny
  Černý Jiří, Bohuslavice
  Vítek Josef, Malá Čermná
  Kábrt Zdeněk, Nové Město n. Met.
  Karban Ladislav, Čáslavky
  Ticháček Jaroslav, Martínkovice
  Nejman Petr, Červený Kostelec
  Stradiot Luboš, Velichovky
  Ing. Řehák Martin, za HZS

4. Odborná rada prevence – složení:
Vedoucí: Kraus František, SDH Běloves
Zástupce vedoucího: 
  Beran Josef, Jaroměř
  Brejtr Tomáš, Česká Skalice
Členové: Hurdálek Stanislav, Velké Poříčí
  Vlášková Hana, Zvole
  Muzikářová Štěpánka, Zvole 
  Hartman Pavel, Rožnov

 Kaufman Jaroslav, Žďár nad Met.
  Němeček Bedřich, Velké Poříčí
  Hemelík Josef, Bohuslavice
  Janeček David, Nahořany
  Břenda Petr, Jizbice
  Ing. Stejskal František, HZS
  Bc. Schefzu Miroslava, HZS
  Ing. Týfová Jana, HZS

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Náchod 
volební období 2020–2025

Požární ochrana očima dětí a mládeže

5. Odborná rada mládeže – složení:
Vedoucí:  Kligl Milan, SDH Běloves
Vedoucí sekce vzdělávání:
  Mgr. Rohulánová Šárka, N. Město n. M.
Vedoucí sekce rozhodčích: 
  Záliš Josef, Červený Kostelec

Zástupce obvodů mládeže:
Broumovsko-Policko: 
  Řeháková Milada, Velichovky 
  Trojtlová Barbora, Velká Ledhuje

Zástupce obvodů mládeže:
Hronovsko-Červenokostelecko: 
  Macura Petr, Nízká Srbská  
  Řezníček Petr, Lhota za ČK

Zástupce obvodů mládeže: 
Jaroměřsko-Skalicko:
  Němečková Petra, Velichovky
  Špreňarová Pavla, Hustířany 

Zástupce obvodů mládeže:
Náchodsko-Novoměstsko: 
  Grimová Jarmila, Nový Hrádek
  Vácha Patrik, Kramolna 

  
6. Aktiv Samaritánů – složení:
Vedoucí: Hynková Klára, SDH Jasenná
Zástupce vedoucího:  
  Mertlík Vladimír, Mezilečí
Členové:
  Novák Jan, Malá Skalice
  Šafář Petr, Velké Svatoňovice (TU)

7. Aktiv Historie kronikářů
Vedoucí: Břenda Petr, SDH Jizbice
Členové:  Špaček Stanislav, Lipí
  Švanda Richard
  Zima Jiří
  Polášková Jitka
  Holzapfelová Jana

8. Aktiv Zasloužilých hasičů: 
Zasloužilí hasiči:
Vedoucí aktivu:  
  Havel Jaromír, SDH Bohdašín
Zástupci ved. aktivu: 
   Beran Josef, Jaroměř 
  Paclík Miloslav, Jaroměř
  Zíta Jiří, Hronov
další ZH: Pinkava Zdeněk, Červený Kostelec
  Němeček Miloš, N. Město n. Metují
  Stein Jiří, Jaroměř
  Čížek Ladislav, Jaroměř
  Mach Josef, Přibyslav
  Šimek František, Lipí
  Špaček Stanislav, Lipí
  Bohadlo Antonín, Žďárky
  Divíšková Drahoslava, Velichovky
  Černý Václav, Náchod
  Klíma Josef, Čáslavky
  Vondra Josef, Stolín
  Teichman Miroslav, Hořičky
  Ponka Josef, Malá Skalice
  Chaloupka Josef, Meziměstí
  Štěrba Jaroslav, Hronov

 Hanzl Miroslav, Hronov

okrsek  starosta velitel preventista

Č. Skalice  Krčil Břetislav  Reiter Vítězslav Brejtr Tomáš 
Broumov  Rejchrtová Jindra Janouch Zbyněk         –
Hronov  Třešňák Jiří Komár Štefan Macháčková Blanka
N. Město n. M. Kratěna Miloš Černý Jiří Hemelík Josef
Jasenná  Vlášek Jiří Bartoš Václav Havelková Marie
Dolany  Balcarová Lada  Stolín Josef          –
Meziměstí  Mikuláš Robert Krupička Miroslav         –
Červený Kostelec  Záliš Josef st. Pelc Lukáš Záliš Josef ml.
Mezilesí  Grimová Jarmila Suchánek Josef Bek David
Studnice  Prokop Zbyšek?          –         –
Jaroměř  Runštuk Zdeněk Rejl Miroslav Beran Josef st.
Velichovky  Filip Jiří st. Kukal Milan Hartman Pavel
Hořičky  Hofman Jiljí Efler Jan Malý Luboš
Náchod  Hornych Petr Punar Pavel  Břenda Petr
Bor  Cvikýř Václav Román Jan  Plná Kateřina
Ostaš  Šturma Zdeněk Prouza Ladislav Kaufman Jaroslav

Přehled starostů, velitelů a preventistů okrsků

ce nad Metují, ZŠ Česká Skalice a ZŠ Josefov.
V krajském kole se umístily kresby těchto 

dětí:
Tomáš Vaňát – SDH Bohuslavice, Ema Pul-

tarová – SDH Hustířany, Barbora Skládalová 
– SDH NMNM, Michal Doskočil – SDH Me-
zilesí, Eliška Vítková – SDH Mezilesí a Petr 
Kraus – ZŠ Česká Skalice.

Moc gratulujeme.

A již nyní mohou děti tvořit výkresy, psát 
články, a nebo nahrávat videa na r. 2021.

Téma na videa na r. 2021 je: „Dopravní 
nehody na železničních přejezdech – náročný 
úkol pro hasiče.“

Více najdete v propozicích, které najdete na 
našich webových stránkách.

Odevzdání prací na OSH Náchod je nejpoz-
ději do 12. 3. 2021.



Celkem padesát jednotek a sborů dobrovol-
ných hasičů z celé České republiky obdrželo 
ve středu 20. listopadu ocenění Dobrovolných 
hasičů roku 2019, které nominovala Odborná 
porota. Stalo se tak při slavnostním vyhlášení 
9. ročníku ankety v brněnské Zoner Boby Hall. 

Na pódiu si prestižní ocenění převzali zá-
stupci jednotek a sborů dobrovolných hasičů, 
které se při veřejném hlasování umístily na 
prvním až třetím místě. Finalisté na prvním 
místě navíc získali skleněnou zásahovou helmu 
v životní velikosti, která je symbolem ankety 
a unikátním dílem českých sklářů. Dobrovolní 
hasiči na podporu své další činnosti současně 
obdrželi finanční a věcné dary v hodnotě přes 
1.800.000 Kč.

JSDH Adršpach se do této ankety přihlási-
la a dostala se do samotného finále. Jednotka 
Adršpach se umístila na krásném druhém místě 
s 1 416 hlasy. 

Vyhlášení ankety a udělené ocenění dobro-
volným hasičům je důstojným poděkováním za 
jejich obětavý aktivní přístup, profesionalitu při 
zásahu a preventivní a výchovnou činnost.

Jedním z cílů ankety je zvýšit veřejné pově-
domí o nenahraditelnosti 360 tisíců aktivních 
členů dobrovolných hasičů v rámci integrova-
ného záchranného systému. Díky regionální 

I přes letošní nelehké covidové podmínky 
se náš již 32. ročník Letního tábora uskutečnil 
opět v prvních čtrnácti dnech v srpnu.

Tábora pod názvem „O poklad aztéckého 
krále Montezumy“ se mohlo zúčastnit pouze 78 
dětí a 22 vedoucích a personálních pracovníků. 
Všechny nelehké podmínky a nařízení jsme 
zvládli a děti si tábor opět užily.

Velké poděkování patří vedoucím, kteří se 
o děti starají 24 hodin denně, kuchařům, tech-
nikům, zdravotníkům a všem, kteří tábor or-
ganizují nebo mu nějak pomáhají a především 

JSDH Adršpach získala ocenění ADHR 2019
působnosti to jsou právě oni, kdo přijíždí jako 
první a řeší prvotní zákroky při požárech, do-
pravních nehodách nebo povodních.

Prostřednictvím ankety můžeme představit 
největší podporovatele a partnery dobrovol-
ných hasičů, kteří jim dlouhodobě poskytují fi-
nanční i věcnou podporu. Těmito partnery jsou 
generální partner GridServices. Hlavní partne-
ři: NET4GAS, Lesy České republiky, Nadace 
ČEZ, Ford Motor Company, a DCom. Dále 
partneři ČEPS, Gina Software, E.ON Česká 
republika, ZPMV ČR, Techsport, Požární bez-
pečnost, Brnocar, Patrol Group, Teleskopické 
stožáry, Vinařství Prokeš, společně se spolu-
pracujícími organizacemi jako je HZS ČR, SH 
ČMS, MHJ a ČHJ.

Celým slavnostním večerem provázel herec, 
moderátor a patron ankety Petr Rychlý. Hudeb-
ní složku zajistila zpěvačka a patronka Ilona 
Csáková a skupina Slza.

Záznam pořadu ze Slavnostního vyhlášení 
bylo možné sledovat 7. 12. 2019 na ČT2.

Za JSDH Adršpach Vám tímto děkujeme za 
zaslané hlasy a podporu. Velice si toho vážíme. 

JSDH Adršpach přeje krásné prožití vánoč-
ních svátku a šťastný nový rok 2021, plný po-
hody bez nehody.

Letní tábor Kamenec 2020

V letošním roce se bohužel kvůli covidu ko-
nala pouze Okresní soutěž v požárním sportu.

Okresní soutěž dětí ani dorostu se nekonala. 
Zrušeny byly i všechny krajské a republikové 
postupové soutěže.

Družstva mužů a žen z okresu Náchod pomě-
řila své síly v soboru 5. září 2020 na hasič. hřišti 
ve Lhotě za ČK. Soutěže se zúčastnila čtyři druž-
stva žen a osm družstev mužů. 

Umístění družstev:
MUŽI
1. místo – Nahořany 
2. místo – Lhota za ČK
3. místo – Okrsek Náchod
4. místo – Jaroměř
5. místo – Rožnov
6. místo – Vlkov
7. místo – Bukovice
8. místo – Velichovky

ŽENY
1. místo – Velichovky  
2. místo – Lhota za ČK
3. místo – Jasenná
4. místo – Zvole 
Děkujeme za účast a gratulujeme k dosaženým 
výkonům.

Okresní soutěž 
v požárním sportu

hlavnímu vedoucímu Patriku Váchovi. Ale také 
všem dětem a rodičům.

Budeme se těšit na další ročníky a snad už 
v plném počtu, bez omezení a nařízení, aby-
chom se mohli setkat zase se záchranáři z IZS 
a uskutečnit další doprovodný program pro děti.

Ale již nyní máme na příští rok více zájemců 
než je kapacita tábora, takže zájemce na r. 2021 
evidujeme už jen jako náhradníky (na e-mailu: 
oshnachod.tabor@seznam.cz), což nás na jed-
nu stranu mrzí, ale na druhou hrozně těší, že je 
o náš tábor takový zájem.
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Jana Rousková 
tel. 777 580 848 

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

(pokračování ze strany 1)

Obchodní zástupce na okrese 
Náchod:

Kancelář OSH informuje

uplynul nám další rok a já bych se s vámi opět 
rád podělil o informace z HZS, oblasti IZS a jed-
notek sborů dobrovolných hasičů.

Rok 2020 nám hodně ovlivnil koronavir co-
vid-19 a to prakticky ve všech oblastech hasiči-
ny. Z tohoto důvodu jsme museli zrušit všechny 
jarní termíny cyklického školení velitelů a pře-
sunout je na podzim. Bohužel i podzimní termí-
ny jsme museli z důvodu nastupující druhé vlny 
covidu-19 zrušit, konaly se pouze dva termíny 
školení v kempu Brodský u Červeného Kostelce. 
Základní kurz hasiče byl v letošním roce z kapa-
citních důvodů na UPO Velké Poříčí plánován na 
začátek září, jarní omezení se ho tedy nedotklo. 
Základní kurz hasiče úspěšně dokončilo 15 hasi-
čů, kteří se po absolvování tohoto kurzu stávají 
dobře vyškolenými členy ve svých jednotkách 
PO a mohou se s ostatními podělit o nabrané 
zkušenosti. 

Stejně jako v předchozích letech jsme ve 
spolupráci s OSH Náchod, ÚHŠ Bílé Poličany 
a JSDH Nové Město nad Metují uspořádali kurz 
pro strojníky S40 a S16 v Novém Městě n. Met. 
Kurzy nám opět ovlivnil covid-19, takže k reali-
zaci došlo až v červnu. V měsíci září jsme pořá-
dali kurz „Obsluhy řetězové motorové pily“ pro 
členy jednotek sborů dobrovolných hasičů. Ten-
to kurz je z kapacitních důvodu omezen na max. 
10 kurzistů, protože klade vysoké nároky na in-
struktory a hlavně bezpečnost práce. Tento kurz 
bychom chtěli v příštím roce zopakovat. Ostatní 
kurzy a výcviky pořádané pro členy jednotek PO 
byly opět z důvodu covid-19 většinou zrušeny.

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

l Příloha k registračnímu listu SDH – 3× origi-
nál s podpisy

l Souhlas se zápisem SDH – 1× (ověřený pod-
pis)

l Výpis z usnesení VH SDH – 1×

Tyto a další tiskopisy jsou k dispozici na na-
šich internetových stránkách pod Dokumenty 
a Tiskopisy pro SDH.

Na www.justice.cz si můžete stáhnout plat-
ný 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.

Pár informací z výjezdové činnosti jedno-
tek sborů dobrovolných hasičů. Jak v jarní, tak 
v podzimní době byla přijata určitá doporučují-
cí pravidla, která měla minimalizovat možnos-
ti nakažení hasičů, a to jak při výjezdech, tak 
při ostatní práci mimo výjezd jednotky, práci 
v hasičských zbrojnicích apod. Hodně členů 
JSDH, ale i spolků SDH se podílelo na distri-
buci ochranných roušek, dezinfekce a dalšího 
zdravotnického materiálu. Za všechnu tuto práci 
náleží velké poděkování a uznání. 

V letošním roce nás postihly dva velké požáry 
ve III. stupni poplachu. Jednalo se o požár vý-
robní haly Hauk, s. r. o., v Polici nad Metují, kte-
rého se zúčastnilo 19 jednotek PO, a požár skla-
dovací haly zemědělského družstva v Suchém 
Dole, kterého se zúčastnilo 20 jednotek PO. 

V polovině letošního roku byla dokončena 
nová stanice profesionálních hasičů v Jaroměři. 
Své zázemí zde má i Jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů – družstvo Jaroměř město. Jedná se 
o moderní budovu, která splňuje všechny poža-
davky na výkon služby a na kvalitní zázemí pro 
hasiče. 

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

mjr. Ing. Martin Řehák, vedoucí pracoviště 
IZS a služeb HZS KHK, ÚO Náchod

Rád bych se s Vámi společně podělil o vý-
znamnou událost v našem SDH Veselice.

90 let letos v srpnu oslavil bratr Josef Falta. 
Zároveň oslavil i výročí vstupu do řad SDH 
v naší obci a to již v roce 1950.

Byl dlouholetým zkušeným a uznávaným 
velitelem a posléze i starostou sboru. Už 70 
let být členem dobrovolných hasičů – tím se 
nemůže pochlubit každý. 

U osobního blahopřání a poděkování za 
skvělou činnost ve sboru bylo přítomno ně-
kolik členů a zároveň byla předána i medaile 
ZMZ.

I v tomto jeho požehnaném věku máme 
vždy radost z jeho osobních účastí na VH, ale 
i během roku při některých společenských ak-
cích, které pořádáme.

Ještě jednou za celý sbor blahopřeji k tako-
vému životnímu výročí a děkuji za dlouhole-
tou kvalitní práci v našem sboru. 

Mnoho štěstí, radosti a hlavně zdraví do 
dalších let přejí hasiči z Veselice.

Tomáš Franc, starosta SDH Veselice 

Významné 
životní jubileum

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 – Petra Němečková
Pracovnice OSH – Jana Rousková


