
Jednatel okresního sdružení hasičů informuje
  Vyhodnocení okrsků za první  pololetí 2014

Podmínky pro přiznání finančních příspěv-
ků splnily a doložily k 31. 1. 2014 tyto okrsky: 
Broumov, Meziměstí, Ostaš, Bor, Červený Kos-
telec, Náchod, Mezilesí, Nové Město n. Met., 
Česká Skalice, Hořičky, Jaroměř, Jasenná, Veli-
chovky.

Přístup do nové Evidence členů SDH pro sbo-
ry

Na OSH si můžou zástupci SDH zažádat o 
přihlašovací údaje (přístupová hesla) do této evi-
dence přes internet (pro seznam členů SDH). Pří-
stup je přes program „Kancelář pro obce“.

Změna ve statutu vyznamenání SH ČMS
Starostové OSH dne 19. října 2013 na Shro-

máždění starostů OSH schválili změny ve Statu-
tu čestných titulů a vyznamenání SH ČMS. Účin-
nosti nabývá 1. ledna 2014 a tím se současně ruší 
platnost předešlého statutu. Více na www.dh.cz

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

ží, oslav a jiných akcí pořádaných SDH; uveďte 
datum, SDH, název soutěže, místo a čas konání 
(případně komu je určena – Muži, Ženy, MH). 
Na našich internetových stránkách www.oshna-
chod.cz je odkaz pod bodem „Soutěže“, kam 
dáváme jednotlivé pozvánky (bližší informace) 
všech soutěží, které nám pošlete. Mailem nero-
zesíláme.

dovolte mi, abych vás v krátkosti informoval  
o činnosti OSH v uplynulém období. Co se týče 
chodu kanceláře, dochází od 1. 1. 2015 ke změně 
jednatele OSH a zároveň pracovníka kanceláře 
OSH. Současný jednatel OSH Jaroslav Pich od-
chází do důchodu, a proto jsem z pověření VV OSH 
vypsal výběrové řízení na tuto pozici. Na základě 
výsledků výběrového řízení a rozhodnutí výběrové 
komise byla vybrána slečna Petra Plachetková, 
členka SDH Velichovky. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat br. Pichovi za dosavadní dlouholetou 
práci a přeji mu hlavně hodně zdraví, pohody  
a dlouhá léta strávená v důchodovém věku.

Bohužel nezažíváme jen šťastné chvíle, v ne-
dávné době jsem byl na pohřbech členů sdružení 
hasičů našeho okresu. Čest jejich památce.

Společně s nositeli titulu Zasloužilý hasič jsme 
se zúčastnili krajského setkání Zasloužilých hasi-
čů v Hradci Králové. Navštívili jsme Planetárium 
na Novém Hradci a společně jsme poseděli a po-
besedovali v Hospodě U Švagerků. Akce se líbila, 
příští rok nás čeká obdobné setkání v trutnovském 
okrese. Změnou v aktivu ZH našeho okresu je nový 
vedoucí a to Miloslav Paclík z SDH Jaroměř. 

Další akcí byl zájezd do Přibyslavi na Pyrocar 
2014. Bylo k vidění množství vystavované hasičské 
techniky a zajímavé ukázky složek IZS. Za zmínku 

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

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

Volby do výborů SDH
Na konci letošního roku nebo začátkem r. 2015 
proběhnou nové volby do výborů SDH, dále 
okrsků, OSH, krajů a SH ČMS. Po volbách je 
nutné nahlásit nové složení výboru na OSH. 
Spolu s tiskopisem „Hlášení o činnosti SDH 
za r. 2014“ dostanete také tiskopisy „Zpráva  
o VVH“ a „Příloha k registračnímu listu“  
– tyto tři tiskopisy musí vyplnit každé SDH. Třetí 
tiskopis vyplní také všechny sbory (3x), i ty sbo-
ry, kteří ho odevzdali již v r. 2014 (co si zařizo-
vali koncesi na prodej alkoholu, k tomu byl tento 
tiskopis potřeba). Tento je nyní nový. Toto je nut-
né pro SH ČMS – ústředí, které musí v r. 2015 
převést všechny SDH ze „sdružení“ na „spolky“. 
Proto tento tiskopis „Přílohu k registračnímu lis-
tu“ po volbách vyplňte (čitelně, nejlépe v PC) 
a odevzdejte na OSH, i s orig. podpisy nových 
funkcionářů a s razítkem sboru (v okénku Otisk 
razítka, otisknout pouze razítko! podpisy jsou jen 
nahoře u každého funkcionáře).
Tiskopisy najdete také na našich internet. strán-
kách – Tiskopisy ke stažení.

Také můžete navrhnout a zvolit kandidáty (kteří 
mají zájem) na nové členy odborných rad a vý-
konného výboru OSH Náchod (uvést na Zprávu 

též stojí množství nabízeného zboží ve stáncích pro 
hasiče. 

V letošním roce se nám dařilo na sportovním 
poli. Kromě kolektivů, které nás reprezentovaly 
na postupových kolech, jsme měli želízko v ohni  
i na mistrovství světa dorostu a juniorů do 23 let 
ve Svitavách. Jedná se Barboru Šubrtovou z SDH 
Velichovky, která byla ve výběru reprezentace ČR. 
Stala se mistrem světa ve štafetě 4x 100m a cel-
kovou vicemistryní světa. Gratulujeme a děkujeme 
za výbornou reprezentaci okresu na této vrcholné 
akci. Poděkování patří také ostatním závodníkům 
našeho okresu za výbornou reprezentaci a vedou-
cím kolektivů za hodiny dřiny a píle, které za úspě-
chy jsou. Přeji všem požárním sportovcům, aby se 
jim dařilo i v další sezóně, která nás čeká. 

Na velice dobré úrovni máme práci odborných 
rad a aktivů při OSH Náchod. 

Sestry a bratři, letošním rokem nám končí 
volební období funkcionářů na všech úrovních. 
Chci touto cestou poděkovat všem funkcionářům 
za práci, kterou odvedli ve prospěch sborů, okrs-
ků a okresního sdružení. Přeji dobré zhodnocení 
dosavadní práce na blížících se valných hroma-
dách sborů, okrsků a shromáždění delegátů SDH 
okresu Náchod.  Jsem pyšný na to, že jsem staros-
tou našeho okresu, protože je za vaší prací vidět 
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Vážené sestry a bratři,

o VVH). A také zvolte své delegáty na Shromáž-
dění delegátů SDH okresu Náchod, kteří budou 
volit nové členy Výkonného výboru OSH Ná-
chod (také uvést do Zprávy o VVH)!

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.

Webové stránky OSH: 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 na náměstí T.G.Masaryka 

69 – opravená červená budova vedle hotelu Be-
ránek v Náchodě, první patro.

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

Pokud budete chtít něco posílat poštou, pište: 
Sdružení hasičů ČMS – okres Náchod
nám. T. G. Masaryka 69, 547 01  Náchod

spousta výborných výsledků.  Přeji šťastnou ruku 
při volbách nových orgánů všech úrovní, které nás 
v blízké době čekají.  Novým funkcionářům přeji 
hodně úspěchů v této nelehké době.  

Přeji Vám všem hlavně hodně zdraví v blížícím 
se roce 2015, nám pokud možno trochu klidu pro  
hasičskou práci. 

 Ivan Kraus, starosta OSH Náchod



Oslavy 135 let činnosti SDH Křinice

Východočeské stovky 2014

 V sobotu 3. května se za velmi chladného po-
časí, kdy se teplota nedostala nad pět stupňů, na 
křinickém hřišti uskutečnila oslava 135 let činnos-
ti místního sboru dobrovolných hasičů. Akce byla 
také spojena se setkáním rodáků a 38. ročníkem 
Pochodu Hvězdeckým pohořím. Oslavy byly za-
hájeny v půl dvanácté slavnostním průvodem od 
Pomníku padlých,  kde hasiči spolu se starostkou 
obce Libuší Rosovou položili květiny a věnce. 
Poté se pochod vydal na místní hřiště. 

Na hřišti po slavnostním zahájení a přivítání 
družstev začaly soutěže v požárním sportu. Již po 
třicáté se bojovalo o Putovní pohár starosty obce. 
Memoriál velitele Jaroslava Kopiče, o putovní 
plaketu v netradičním útoku, je od loňského roku. 
Za ženy se soutěže zúčastnila družstva z Hejtmán-
kovic, Broumova, Božanova a z VEBY. Družstva 
mužů byla z Rožmitálu, Martínkovic, Božanova, 
Hejtmánkovic a Křinic. Zúčastnila se také dvě 
družstva z Polska – Ratno Dolne a Dzikowiec. Po 
urputném boji byly vyhlášeny výsledky soutěží 
s tímto umístěním:

Ženy: Pohár: VEBA (29,93), Hejmánkovice 
(30,52), Broumov (35,06), Božanov (43,17). Me-
moriál: Hejmánkovice (37,81), Broumov (43,12), 
Božanov (48,71)

Muži: Pohár: Křinice (22,13), Hejmánkovice 
(22,78), Martínkovice (24,71), Rožmitál (27,25), 
Dzikowiec (34,08), Božanov (40,5), R. Dolne 
(58,40). Memoriál: Hejmánkovice (33,47), Kři-
nice (39,62),  Božanov (40,78), Rožmitál (50,66), 
Dzikowiec (65,46), Martínkovice (83,79).

Na základě zkušeností z účasti na Českém  
i Moravském poháru se zástupci sborů, pořádají-
cích stovkařské soutěže ve východočeském regio-
nu, SDH Kvasiny Pavel Kroupa, SDH Hřibojedy 
Petr Jakl, SDH Stolín Josef Vondra a SDH Choltice 
Jakub Dušek rozhodli vytvořit seriál stovkařských 
soutěží pod názvem Východočeské stovky 2014. 
Zapojeny byly 4 pohárové soutěže, které byly 
uspořádány samostatně v rámci činnosti jednot-
livých SDH. Hřibojedské stovkování na stadionu 
v Jaroměři, Kvasinské stovky ve sportovním areálu 
v Kvasinách, Přeboru nejen dorostu na víceúčelo-
vém stadionu v Meziměstí a Choltické stovkování 
ve sportovním areálu v Cholticích. Účastníci těch-
to soutěží byli do celoročního seriálu bodováni na 
základě dosaženého pořadí v kategoriích, ženy, 
muži, dorostenky a dorostenci, vždy prvních třicet 
závodníků v každé kategorii. 

Nejtěžším úkolem bylo najít sponzora, který by 
podpořil nákup ocenění pro co největší počet zú-
častněných závodníků. Hledali jsme někoho, kdo 
by tento jistě atraktivní seriál podpořil dlouhodo-
běji, nejlépe na tři sezony, aby tak byla zajištěna 
perspektiva této soutěže. To se nám bohužel nepo-
dařilo. Pomocnou ruku nám v poslední okamžik 

Soutěž v Meziměstí, dorostenky G. Tschöpová a M. Čížková

Součástí programu na této soutěži byla také 
ukázka nové hasičské techniky, dva nové vozy při-
vezli hasiči z Hasičského záchranného sboru KHK 
z Broumova. Tyto dva nové vozy byly zakoupené 
pro hasiče Městem Broumov. Návštěvníci tohoto 
odpoledne si mohli vybavení těchto vozů prohléd-
nout a v případě zájmu se jim dostalo výkladu  
k této technice. Závěr návštěvy profesionálních 
hasičů z Broumova patřil ukázce slaňování z výš-
ky 30 metrů. 

Tradici  Poháru starosty začal v broumovském 
výběžku pan Martin Šleis, když se v roce 1984  
v  Křinicích slavilo 105 let činnosti SDH a on byl 
v té době nejen členem dobrovolných hasičů, ale 
také předsedou tehdejšího MNV. Dobrý nápad se 
ujal a postupem let se k pohárové soutěži přidaly 
téměř všechny sbory okrsku Broumov. 

P. Cirkl a J. Vítová, Foto V. Středa

A to znamená, že začíná topná sezóna. 
Se začátkem topné sezony každoročně hasiči likvi-

dují zvýšený počet požárů způsobených od komínů, 
kouřovodů i od spotřebičů paliv. Ne všude se k topení 
používá plyn. Ještě je hodně domácností, kde se k to-
pení používají spotřebiče na tuhá paliva. Mějme na 
paměti staré úsloví „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“. 
Aby byl dobrým sluhou, připomeňme si několik rad. 
Pokud se podíváme na příčiny požárů od komínů, 
vede jednoznačně vznícení sazí v komíně. Tuto 
skutečnost může každý z nás ovlivnit a následnému 
požáru zamezit, pokud si bude pravidelně nechávat 
komín čistit. Proto několik informací o čištění, kontrole 
a revizi komínů.

Povinnosti majitelů domů v oblasti čištění a kontroly 
komínů stanoví Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., ze dne  
1. 3. 2010, platné od 1. 1. 2011. Předpokládá se, že 
v běžném rodinném domě jsou instalovány spotřebiče 
s výkonem do 50 kW (běžná topidla a kotle). Kontrolu 
spalinové cesty (komína) podle tohoto nařízení se pro-
vádí 1x ročně a smí ji provádět jen odborně způsobilá 
osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v obo-
ru kominictví. Čištění komínů u spotřebičů na pevná pa-
liva používaných celoročně se má provádět 3x ročně. 
Toto si mohou provádět vlastníci staveb (domků) sami. 
Čištění a kontrolu komínů u spotřebičů na plynná paliva 
se má provádět 1x ročně a provádí ji pouze kominík.  
O provedené kontrole komína je kominík povinen sepsat 
písemnou zprávu. Ta slouží vlastníkovi jako doklad o pro-
vedené kontrole. Dokladem není účtenka o zaplacení.  
Revizi komína provádí pouze revizní technik spalino-
vých cest. Revize se provádí pouze u nového komína 
před uvedením do provozu nebo po každé stavební 
úpravě komína. Dále při změně druhu paliva připojeného 
spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin 
v komíně či také při podezření na výskyt trhlin v komíně, 
před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv.  
O provedené revizi je osoba provádějící revizi povinna 
sepsat písemnou zprávu.

Několik rad správného užívání spotřebičů paliv
Umístění – podle druhu prostoru je nutné zvolit i druh 

spotřebiče. Ne každý spotřebič může být umístěn v ja-
kémkoliv prostoru (garáže, autodílny apod.).

Připojení – pro správnou funkci spotřebičů je po-
třebné i jejich odborné připojení k příslušnému topnému 
médiu (plyn, elektřina, LTO apod.). 

Dostatečný přístup vzduchu – většina spotřebičů 
potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího 
vzduchu. Posouzení tohoto požadavku bývá součástí 
technické či projektové dokumentace.

Odvod spalin – spaliny je třeba bezpečně odvést od 
spotřebiče do volného prostoru většinou do komína.

Používání předepsaného paliva – každý spotřebič 
je konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je 
nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná paliva 
bývá tato zásada často porušována.

Dodržování bezpečných vzdáleností – každý 
spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné 
vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je 
důležité pro zabránění vzniku požáru.

Nehořlavé a izolační podložky, podlahy – uplatňují 
se zejména u spotřebičů na pevná paliva. Brání tak vzni-
ku požáru od vypadlých hořících částí paliva.

Dodržování návodů k obsluze – ke každému spo-
třebiči přikládá výrobce návod k obsluze. S tímto ná-
vodem je třeba se seznámit a při používání spotřebiče 
tento návod dodržovat a respektovat.

Používat schválená topidla – výrobce je povinen 
garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. 
Proto nejsou povoleny žádné „domácí“ úpravy spotře-
bičů. Mohly by být opět příčinou vzniku požáru, výbuchu 
nebo jiné havárie.

Čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů  
a spotřebičů paliv – toto stanoví v podrobnostech naří-
zení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpeč-
nosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 
Dodržovat tyto termíny je povinností každého uživatele 
v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené občan-
ským zákoníkem a zákonem o požární ochraně.

Josef Beran, vedoucí ORP

Léto skončilo 
a zima se hlásí o slovo

podal Královéhradecký kraj, kdy Rada kraje roz-
hodla o přidělení daru na společné vyhodnocení. 

V úvodním a doufám, že ne posledním ročníku 
Východočeských stovek bylo v kategorii mladší 
a střední dorostenky hodnoceno 58 dívek, v téže 
kategorii dorostenců 48 chlapců, v kategorii doros-
tenek a žen 61 závodnic a v kategorii dorostenců  
a mužů 68 závodníků.

Závěrečné vyhodnocení proběhlo po skončení 
posledního závodu seriálu v Cholticích. Vítěz-
kou v kategorii dorostenek se stala Petra Hůlková  
z Horního Lánova, žen pak Šárka Jebavá ze Slatin. 
V kategorii dorostenců zvítězil Vojta Fiala z Bílé 
Třemešné, mužů Lukáš Kroupa z Kvasin.

Výsledky a umístění dalších závodníků je zve-
řejněno na internetu facebook.com/vychodoces-
kestovky.

Podle ohlasů účastníků na samotných soutěžích 
i na facebooku se úvodní ročník Východočeských 
stovek vydařil. Jestli se uskuteční i v roce 2015, 
bude záležet na tom, zda se nám podaří najít gene-
rálního sponzora pro zajištění ocenění. V každém 
případě se také nebráníme spolupráci s dalším sbo-
rem, který by měl o pořádání stovkařské soutěže 
zájem.                            Josef Vondra, SDH Stolín



Změny v systému odborné přípravy k získání  
a prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků

Pokynem generálního ředitele HZS ČR  
č. 3/2014 došlo ke změně v odborné přípravě  
a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí 
a jednotek SDH podniků. Týká se především ve-
litelů a strojníků.

Na www.pozary.cz je pěkný článek k odborné 
přípravě dobrovolných hasičů...

Strojníci, velitelé družstev a velitelé dobrovol-
ných jednotek mohou své funkce vykonávat jen  
s požadovanou odbornou způsobilostí. Odbornou 
způsobilost prokazují při ustanovení do funkce, 
nejpozději však do 1 roku od ustanovení do funk-
ce, zkouškou odborné způsobilosti s platností na 
5 let od data vykonání zkoušky.

Odborná příprava strojníků, velitelů družstev 
a velitelů dobrovolných jednotek je vždy zakon-
čena zkouškou odborné způsobilosti a po jejím 
úspěšném absolvování se absolventu vydává 
osvědčení o odborné způsobilosti nebo se stáva-
jící osvědčení o odborné způsobilosti prodlužuje 
o 5 let. Odborná příprava se člení na:

1. odbornou přípravu k získání odborné způ-
sobilosti (dále jen „odborná příprava k získání 
způsobilosti“),

2. odbornou přípravu k prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen „od-
borná příprava k prodloužení způsobilosti“).

Odborná příprava k získání nebo  
prodloužení způsobilosti

Velitelé družstev a velitelé dobrovolných jed-
notek

1. odborná příprava k získání způsobilosti  
– v rozsahu 40 hodin prezenční formou nebo  
v rozsahu 24 hodin prezenční formou při ab-
solvování osnovami určené části kurzu V-40  

Letošní soutěž mladých hasičů se konala 25. 
května 2014 opět v areálu plhovské základní ško-
ly v Náchodě.

V kategorii mladších se na 1. místě umístilo 
družstvo z SDH Bohdašín, 2. místo MH Nové 
Město n. Met., 3. místo Nahořany, dále Bezděkov 
n. M., Suchý Důl, Běloves, Bukovice a Velichov-
ky. 

V kategorii starších se na 1. místě umístilo 
družstvo z SDH Bohdašín, 2. místo MH Bezdě-
kov n. Met., 3. místo Zvole, dále Běloves, Me-
zilesí, Nahořany, Česká Metuje, Nový Hrádek, 
Nízká Srbská a Bukovice. 

Výsledky Běhu na 60 m – chlapci:
1. m. – Řezníček Jakub (Lhota za ČK), 2. m. – 

Čepelka Michal (Bohuslavice) , 3. m. – Hofman 
Pavel (Běloves)

Výsledky Běhu na 60 m – dívky:
1. m. – Šimková Kamila (Bohdašín), 2. m. – 

Hamplová Alena (Zvole), 3. m. – Vlášková Ane-
ta (Zvole)
Gratulujeme a přejeme i nadále mnoho úspěchů.

Soutěž Dorostu proběhla 31. května 2014 na 
stadionu Na Hamrech v Náchodě.

V kategorii družstev dorostenek vyhrála a do 
kraje postoupila děvčata z SDH Běloves. 

V kategorii družstev dorostenců vyhráli chlap-
ci z SDH Lhota za ČK – 1. místo – postup do 
kraje a 2. místo obsadili chlapci ze Rtyně v Pod-
krkonoší.

Dorostenecké soutěže se zúčastnilo také jedno 
smíšené družstvo a to z SDH Bohuslavice.

Kategorie jednotlivců 
V kat. střední jednotlivci se umístil na 1. místě 

Jakub Vondra ze Stolína, 2. místo David Hejzlar 
(Běloves) a 3. místo Štěpán Remeš (Teplice nad 
Met.).

V kat. starší jednotlivci se umístil na 1. místě 
Patrik Kligl z Bělovse, 2. místo Lukáš Kligl (Bě-
loves) a 3. místo Jan Runštuk (Zvole).

V dorostenkách v kat. mladší jednotlivkyně 
vybojovala 1. místo Hana Karešová ze Zvole a 2. 
místo Aneta Vlášková (Zvole).

V dorostenkách v kat. střední jednotlivkyně 
vybojovala 1. místo Eliška Klikarová ze Stolína 

e-learningovou formou; absolvují členové v kur-
zu „V-40 velitelů družstev a velitelů jednotek 
SDH obcí a jednotek SDH podniků“,

2. odborná příprava k prodloužení způsobi-
losti – v rozsahu 8 hodin. Absolvují všichni ve-
litelé jednotek a velitelé družstev každoročně, 
minimálně však třikrát v průběhu 5 let od vydání 
osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvěd-
čení o odborné způsobilosti v kurzu „V-8 přípra-
va k prodloužení platnosti odborné způsobilosti 
velitelů družstev a velitelů jednotek SDH velitelů 
obcí a jednotek SDH podniků“. Po této odbor-
né přípravě (po pěti letech od vydání osvědčení 
nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odbor-
né způsobilosti) se podrobí jen zkoušce odborné 
způsobilosti k prodloužení platnosti osvědčení  
o odborné způsobilosti. Pokud se v průběhu pěti 
let od vydání osvědčení nebo od prodloužení 
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti nezú-
častní alespoň tří uvedených odborných příprav  
v kurzu V-8 hodin, musí po pěti letech od vydání 
nebo od prodloužení platnosti osvědčení o od-
borné způsobilosti absolvovat odbornou přípravu  
k získání způsobilosti v rozsahu dle písmene a).

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II 
a JPO III

1. odborná příprava k získání způsobilosti  
– v rozsahu 40 hodin prezenční formou nebo  
v rozsahu 24 hodin prezenční formou při absol-
vování osnovami kurzu určené části kurzu S-40 
e-learningovou formou; absolvují členové v kur-
zu „S-40 strojníků jednotek SDH obcí“,

2. odborná příprava k prodloužení způsobilosti 
– absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí 
kategorie JPO II a JPO III až po pěti letech od 
vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti 

osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 
strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH 
podniků“.

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V 
a jednotek SDH podniků, které disponují CAS 
nebo AS

1. odborná příprava k získání způsobilosti  
– v rozsahu 16 hodin prezenční formou; absolvu-
jí členové v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH 
obcí a jednotek SDH podniků“,

2. odborná příprava k prodloužení způsobilos-
ti – absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí 
kategorie JPO V a jednotek SDH podniků až po 
pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodlou-
žení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti  
v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí  
a jednotek SDH podniků“.

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V 
a jednotek SDH podniků, které nedisponují 
CAS nebo AS

1. odborná příprava k získání způsobilosti  
– v rozsahu 8 hodin prezenční formou; absolvu-
jí členové v kurzu „S-8 strojníků jednotek SDH 
obcí a jednotek SDH podniků“,

2. odborná příprava k prodloužení způsobilos-
ti – absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí 
kategorie JPO V a jednotek SDH podniků až po 
pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodlou-
žení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti  
v kurzu „S-8 strojníků jednotek SDH obcí a jed-
notek SDH podniků“.

Na těchto internetových stránkách http://poza-
ry.cz/vzdelavani/ najdete spoustu dalších zajíma-
vých a pro hasiče důležitých informací.

Za ORV Miloslav Paclík

Okresní soutěž hry Plamen Okresní soutěž Dorostu

a 2. místo Beáta Čeňková (Jasenná) a 3. místo 
Dominika Mlynarčíková (Nové Město n. Met.).

V dorostenkách v kat. starší jednotlivkyně vy-
bojovala 1. místo Anna Dubovská z Červeného 
Kostelce a 2. místo Zdeňka Peterová (Lhota za 
ČK).

Běh na 100 metrů s překážkama
Dorostenci: 1. místo – Lukáš Kligl (Běloves), 

2. místo – Jakub Vondra (Stolín) a 3. m. – Patrik 
Kligl (Běloves).

Dorostenky: 1. místo – Barbora Punarová 
(Běloves), 2. místo – Anna Dubovská (Červený 
Kostelec) a 3. m. – Nikola Macurová (Běloves).

Všem moc gratulujeme a děkujeme za účast.



Okresní soutěž v požárním sportu

Mistrovství České republiky 2014

Okresní soutěž v požárním sportu se konala 
spolu se soutěží Dorostu v sobotu 31. května 2014 
na stadionu Hamra v Náchodě. Okresní soutěže se 
zúčastnila pouze 4 družstva mužů a žen. 

Umístění družstev:
MUŽI

1. místo – Rožnov  
2. místo – Běloves – postup na kraj
3. místo – Velká Jesenice 

ŽENY
1. místo – Meziměstí – postup na kraj

Běh na 100 m s překážkami:
MUŽI
1. místo – Kligl Lukáš – Běloves (17,91)
2. místo – Šimek Jan – Běloves (18,34)
3. místo – Bernard Tomáš – Běloves (18,62)
4. místo – Kligl Patrik – Běloves (18,72)
5. místo – Paťha Martin – Běloves (19,60)
6. místo – Souček Daniel – Běloves (19,89)
ŽENY
1. místo – Zvoníčková Klára – Meziměstí (16,69)
2. místo – Vondrová Michaela – Meziměstí (20,21)
3. místo – Matysková Martina – Meziměstí (20,75)
4. místo – Vajsarová Michaela – Meziměstí (21,18)
5. místo – Karlová Martina – Meziměstí (22,09) 
6. místo – Vlášková Lucie – Meziměstí (22,75)

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

Mistrovství ČR Dorostu  se konalo ve dnech 5. 
–6. 7. 2014 v Brně.

Jednotlivec – starší dorostenec: Lukáš Kligl 
(Běloves) – 6. místo

Jednotlivkyně – mladší dorostenka: Hana Ka-
rešová (Zvole) – 12. místo

Jednotlivkyně – starší dorostenka: Zdeňka Pe-
terová (Lhota za ČK) – 9. místo

Krajské soutěže  
Výsledky družstev náchodského okresu:

************************************

Krajské kolo hry Plamen proběhlo ve dnech 
7. – 8. 6. 2014 v Přelouči (soutěž proběhla spolu 
s Pardubickým krajem).

MH – SDH Bohdašín – 4. místo
MH – SDH Bezděkov nad Metují – 10. místo

Běh na 60 m chlapci: 7. m. Jakub Řezníček 
– čas 15,44 (Lhota), 9. místo – Pavel Hofman 
– čas 15,86  (Běloves), 11. m. – Michal Čepel-
ka – čas 16,02 (Bohuslavice), 13. m. – Michal 
Cepr (Bohdašín), 14. m. – Aleš Kornáš (Bohu-
slavice).

Běh na 60 m dívky: 11. místo – Kamila Šim-
ková – čas 16,51 (Bohdašín), 14. m. – Alena 
Hamplová – čas 17,38 (Zvole), 15. m. – Hana 
Kerešová – čas 17,40 (Zvole), 16. m. – Aneta 
Vlášková (Zvole), 22. m. – Terezie Němečko-
vá (Horní Radechová), 30. m. – Pavla Staňková 
(Bohdašín), 32. m. – Lucie Šimková (Bohda-
šín), 34. m. – Kristýna Hamplová (Zvole), 35.  
m. – Anna Formanová – Zvole.

************************************

Krajské kolo Dorostu proběhlo dne 15. 6. 
2014 ve Dvoře Králové nad Labem (okres Trut-
nov).

Dorostenci – družstvo: Lhota za ČK – 4. místo 
Dorostenky – družstvo: Běloves – 2. místo 

Jednotlivci střední dorostenci: 
Jakub Vondra (Stolín) – 2. místo, David 

Hejzlar (Běloves) – 5. místo

Jednotlivci starší dorostenci: 
Lukáš Kligl (Běloves) – 1. místo – postup 

na MČR, Patrik Kligl (Běloves) – 5. místo, Jan 
Runštuk (Zvole) – 8. místo

Jednotlivkyně mladší dorostenky: 
Hana Karešová (Zvole) – 1. místo – postup 

na MČR, Aneta Vlášková (Zvole) – 6. místo

Jednotlivkyně střední dorostenky: 
Eliška Klikarová (Stolín) – 4. místo, Beata 

Čeňková (Jasenná) – 6. místo

Jednotlivkyně starší dorostenky: 
Zdeňka Peterová (Lhota) – 1. místo – postup 

na MČR, Anna Dubovská (Červený Kostelec) – 
4. místo

**************************************

Krajská soutěž v požárním sportu  se ko-
nala 21. 6. 2014 v Jičíně (spolu s Pardubickým 
krajem).

SDH Běloves – MUŽI – 5. místo
SDH Meziměstí – ŽENY – 4. místo

Běh na 100 m s překážkami:
MUŽI: nejlepší 17. místo – Jan Šimek 

(18,46), 20. místo – Lukáš Kligl (18,69), 22. 
místo – Patrik Kligl (18,74) atd.

ŽENY: nejlepší v KHK i v PAK dohroma-
dy: 16. místo – Michaela Vondrová (19,58), 27. 
místo – Martina Matysková (20,18), 52. místo 
– Martina Karlová (21,62), atd.

Všem našim účastníkům moc gratulujeme 
a děkujeme za reprezentaci!

Běh na 100 m s překážkami:
Lukáš Kligl – 3. místo (17,84)
Hana Karešová – 12. místo (23,71)
Zdeňka Peterová – 8. místo (20,58)

Reprezentantům našeho okresu moc gra-
tulujeme, děkujeme a přejeme mnoho dalších 
úspěchů!

Výsledky družstev náchodského okresu:

Nejen jako dárek u nás můžete zakoupit: Bylinný hasičský likér, Tu-
zemák hasičský a Hasičský likér Cherry. Jedna 0,5 l lahev je za 135 Kč, 
Cherry za 110 Kč. Malá 195 ml placatka přijde na 50 Kč.

Dále zde můžete zakoupit pěkné skleničky a půllitry s potiskem nebo 
vybroušené hasičské tematiky.

Na OSH Náchod můžete za 100 Kč zakoupit i brožuru o br. Adolfu 
Leopoldu Seidlovi – náchodském rodákovi, prvním starostovi Svazu dob-
rovolného hasičstva československého, starostovi České zemské jedno-
ty hasičské, starostovi Sdružení hasičstva slovanského, čestném staros-
tovi náchodské župy Seidlovy, nositeli „Rytířského kříže čestné legie“.

Dárky s hasičskou tematikou

Také tu máme k dispozici dřevěné 
rámečky se sklem velikosti A3 á 70 
Kč, A4 á 50 Kč a A5 á 40 Kč na čestná 
uznání, diplomy apod.



(dokončení na straně 6)

Rukověť funkcionáře SDH
(dělba práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů)

Na základě zákona č. 83/90 ze dne 27. 3. 
1990 o sdružování občanů v návaznosti na Sta-
novy SH ČMS ve znění přijatém III. řádným 
sjezdem navrhujeme SDH tuto dělbu práce ve 
výboru SDH.

Vycházíme z kolektivního rozhodování or-
gánů SDH, ale i osobní odpovědnosti každého 
člena a především funkcionáře, za plnění svě-
řených úkolů.

Má-li výbor SDH dobře organizovat a řídit 
práci, musí provést správnou dělbu práce mezi 
jednotlivými členy výboru a vymezit odpověd-
nost za plnění úkolů.

Výroční valná hromada stanoví počet členů 
výboru SDH s přihlédnutím k počtu členů SDH, 
proto ve výborech s menším počtem členů je 
možno některé funkce sloučit.

Pro jednotlivé funkce je třeba vybírat čle-
ny do výboru podle znalostí jednotlivých úse-
ků činnosti a i při slučování funkcí přihlížet 
k tomu, které funkce je člen výboru schopen.

Starosta SDH
Je představitelem SDH, který zastupuje při 

jednáních s jinými orgány a organizacemi.
Podepisuje písemnosti SDH.

q rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem 
sboru

q připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho 
rozhodnutí

q vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru
q odpovídá za dodržování stanov a za rozpra-

cování a plnění usnesení a závěrů vyšších 
orgánů

q správné hospodaření s vlastním majetkem 
SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými 
orgány a organizacemi

q o své činnosti podává zprávy nejbližšímu 
jednání výboru

q v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje ná-
městek starosty nebo v záležitostech, které 
jim svěří

q zodpovídá za informovanost členské základ-
ny SDH

Náměstek starosty
q pomáhá starostovi SDH zejména při vypra-

cování plánu práce pro jednání výboru SDH, 
valnou hromadu, za jejich řádnou přípravu  
a řízení

q při působení na mládež, její výchově a jejímu 
získávání pro aktivní činnost v SDH

q při organizování vzdělávacích, kulturních, 
sportovních a jiných akcí pro své členy i pro 
občany

q zastupuje starostu v záležitostech, které mu 
svěří

Jednatel
q přijímá a podle výboru SDH, valné hroma-

dy nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje 
korespondenci a vede o ní jednací protokol

q o došlé korespondenci ihned informuje sta-
rostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru 
SDH

q ve spolupráci s ostatními členy výboru zpra-
covává hlášení o činnosti SDH, předkládá je 
na výboru k projednání a zajišťuje jeho ode-
slání na OSH ve stanoveném termínu

q podle plánu práce výboru nebo podle pokynů 
starosty SDH svolává výborové schůze a val-
né hromady SDH

q provádí zápisy ze schůzí
q odpovídá výboru SDH za řádné vedení člen-

ské evidence (evidenčních lístků členů)
q ve spolupráci s ostatními členy výboru zpra-

covává zprávu výboru pro valné hromady 
SDH

Velitel SDH
q v případě, že se nejedná o tutéž osobu spolu-

pracuje s velitelem jednotky SDH obce, jme-
novaným Obecním úřadem

q spolupracuje na odborné přípravě členů jed-
notky SDH obce a dalších členů pro zařazení 
do jednotky připravovaných

q navrhuje členy SDH pro naplnění stavu jed-
notky SDH obce a vytvoření potřebných záloh

q podílí se na připravenost jednotky a hasební 
techniky, 

q odpovídá za dodržování předpisů o bezpeč-
nosti práce členů SDH, za udržování svěřené 
i vlastní techniky SDH 

q podílí se na součinnosti s obecní správou při 
zabezpečování dokumentace obce, popla-
chových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, 
údržby vodních zdrojů

q podílí se zpracovávání zpráv pro obecní úřad, 
orgány státní správy i nadřízené orgány SH 
ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojo-
vého předpisu

Velitel jednotky SDH obce – jmenovaný 
Obecním úřadem

Velitel sboru vyřizuje všechny záležitos-
ti související s účastí sboru na požární ochraně  
a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních 
s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami.
q řídí činnost jednotky požární ochrany obce 

v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek 
v oboru požární ochrany

q organizuje odbornou přípravu členů jednotky 
SDH obce podle zadaných témat na jednot-
livé roky a odpovídá za jejich úroveň prove-
dení, za akceschopnost zásahové jednotky  
a svěřenou požární techniku

q vede dokumentaci o odborné přípravě členů 
jednotky SDH obce, kontroluje knihu provo-
zu požární techniky, spotřebě PHM a maza-
del vedenou strojníkem

q kontroluje stav požární techniky, výstroje  
a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatře-
ní obcí k odstranění nedostatků, včetně návr-
hu na případné vyřazení prostředků z použí-
vání a nákupu nových 

q zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ově-
ření znalostí ve stanovených termínech

Zástupce velitele
q spolupodílí se po splnění odborné způsobi-

losti na organizaci, zabezpečení a odborné 
přípravě členů SDH

q spolupodílí se s velitelem jednotky při kon-
trole stavu požární techniky, výstroje a vý-
zbroje

q podílí se na přípravě a zabezpečení dvou tak-
tických cvičení jednotky nebo družstva

q v době nepřítomnosti velitele jednotky jej za-
stupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří

Strojník
q zajišťuje údržbu techniky podle vydaných 

vyhlášek a nařízení
q sleduje provádění oprav požární techniky, 

výstroje a výzbroje
q vede knihu o provozu strojů, vozidel a spo-

třebě pohonných hmot
q vede dokumentaci o odborné způsobilosti 

řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve 
sboru

q zúčastňuje se odborné přípravy včetně ověře-
ní znalostí ve stanovených termínech

Referent materiálně technický
q dbá na správné používání a uložení věcných 

prostředků požární ochrany
q vede jejich evidenci a podílí se na kontrole  

a jejich přezkušování podle platných předpi-
sů

q vede evidenci učebních pomůcek a jejich za-
půjčování

q předkládá spolu s velitelem jednotky Obec-
nímu úřadu požadavky na odepsání nebo na-
koupení potřebné výstroje a výzbroje

Referent mládeže
Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zá-
jmového kolektivu
q řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se čin-

ností mládeže
q provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se tý-

kají oboru činnosti kolektivu
q organizuje a řídí jeho činnost
q tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání 

orgánů sboru
q zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen 

mládeže a dorostu a do dalších akcí pořáda-
ných pro mládež to i za pomoci ostatních čle-
nů výboru

q úzce spolupracuje s vedením školy a Občan-
skými sdruženími pracujícími v místě na úse-
ku práce s mládeží

q snaží se získávat další mládež s cílem vycho-
vat si nástupce do řad hasičů

Referentka žen
q napomáhá výboru sboru při získávání nových 

žen a členů do sboru
q organizuje pro členky sboru různorodou čin-

nost
q spolupodílí se při výchově dětí a mládeže 

k požární bezpečnosti
q napomáhá výboru při rozvíjení kulturní  

a společenské činnosti

Kronikář
q zachycuje v ročních zápisech život SDH a 

z těchto zápisů zpracovává začátkem násle-
dujícího kalendářního roku celoroční zápis, 
který ve formě konceptu předkládá k projed-
nání výboru SDH, a po projednání a schvále-
ní ve výboru jej přepisuje do kroniky

q do kroniky se zapisují pouze ty události, kte-
ré se týkají činnosti sboru

q kronikář kromě psaní do kroniky shromaž-
ďuje všechny materiály, které dokumentují 
činnost sboru např. fotografie, video, zázna-
my, plakáty, novinové ústřižky atd.

q spolupracuje s muzeem hasičské techniky  
v Chrastavě

Hospodář
q odpovídá výboru SDH za dodržování všech 

právních přepisů a směrnic vztahujících se 
k hospodaření a vedení účetnictví

q vede účetnictví sboru, finanční deník s pře-
hledem všech příjmů a výdajů sboru, eviden-
ci akcií u HVP, evidenci veškerého majetku 
SDH atd.

q finanční deník a účetní doklady předkládá ke 
schválení a podpisu starostovi SDH

q provádí u členů SDH inkaso členských pří-
spěvků a vede jejich přesný přehled a ve sta-
noveném termínu odvádí členské příspěvky 
v určené výši na OSH

q veškeré doklady o hospodaření SDH a ma-
jetku SDH předkládá na požádání revizorům 
účtu a kontrolním a revizním radám

Vzdělavatel – organizační referent
 Je ve stálém styku se starostou a jeho náměst-
ky a podle usnesení organizuje přípravu valných 
hromad SDH.



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

Kalendář soutěží 

q pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, 
soutěžní, sportovní, zábavní a jinou zájmo-
vou činnost svých členů a jejich rodin, po-
případě i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá  
o udržování tradic sboru

q dobrovolnou prací členů SDH přispívá  
k ochraně a zlepšování životního prostředí

q propaguje odběr Hasičských novin

Kontrolní a revizní rada
Kontrolní a revizní rada SDH je zvláštním or-
gánem a působí ve sborech, jejichž členská 
základna činí alespoň 30 členů. Rada musí být 
alespoň tříčlenná.
q rada je nezávislá, samostatná a ze své činnos-

ti odpovědná pouze výroční valné hromadě 
sboru

q zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, 
stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyš-
ších orgánů

q dále dohlíží na hospodaření SDH a na naklá-
dání s majetkem SDH a nejméně 4x ročně 
provádí inventarizaci pokladní hotovosti

q nahlíží do všech písemností orgánu sboru
q dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom 

zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vy-
nakládaných prostředků a dodržování práv-
ních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdě-
lečné činnosti sboru

q musí být přítomna na jakémkoliv jednání vý-
boru sboru

q 1x ročně předkládá valné hromadě písemnou 
zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospoda-
ření SDH, účelnosti vynakládaných prostřed-
ků a placení členských příspěvků

Revizor účtu
Ve sboru s počtem méně než 30 členů je možno 
místo KRR volit revizora účtu, jeho působnost 
se omezuje pouze na záležitosti hospodaření. 
Ostatní kontrolní činnost vykonává výbor sboru 
nebo starosta.

Referent prevence a výchovné činnosti SDH  
a referent ochrany obyvatelstva SDH:

Na úseku prevence:
Zaměřuje svou činnost na preventivně výchov-
nou činnost kde provádí:
q zvyšuje svou odbornou kvalifikaci a získává 

odbornost Preventista III nebo Preventista II, 
případně Preventista I

q sleduje právní předpisy na úseku požární 
ochrany a zúčastňuje se odborné přípravy 

organizované odbornou radou prevence OSH 
nebo KSH

q získané zkušenosti uplatňuje v praxi
q v obci popularizuje požární ochranu v míst-

ních sdělovacích prostředcích (místní roz-
hlas, kabelová televize, místní tisk)

q provádí přednášky pro školní mládež či před-
školní mládež 

q spolupracuje s referentem mládeže a mladé 
hasiče seznamuje se základy požární prevence

q působí v obci jako konzultant v otázkách 
požární bezpečnosti pro ostatní občany – po-
skytuje pomoc při ochraně majetku před po-
žáry

q může pomáhat při získání odbornosti Preven-
tista I (odborně způsobilá osoba nebo technik 
požární ochrany) podnikatelům v obci v za-
bezpečování plnění zákonných povinností; 
tuto činnost lze provádět i za úplatu 

q spolupracuje s obecním úřadem při plnění 
úkolů obce uložených obci právními předpi-
sy na úseku požární ochrany

q pomáhá tvořit obecně závazné vyhlášky 
obce, které je obec oprávněna vydávat na 
úseku požární ochrany 

q může plnit pro obec funkci preventisty požár-
ní ochrany (viz vyhláška o požární prevenci)

q může pro obec provádět kontrolu zdrojů po-
žární vody, ohlašoven požárů apod.

q odpovídá výboru SDH za plnění úkolů na 
úseku požární prevence

Na úseku ochrany obyvatelstva:
q pomáhá plnit obecnímu úřadu úkoly obce 

dané právními předpisy
q spolupracuje na tvorbě havarijního či krizo-

vého plánu obce – pokud se jedná o „určenou 
obec“

q na základě analýzy možností ohrožení v obci 
pomáhá při zřizování Zařízení civilní ochra-
ny, pomáhá se zabezpečením personálu pro 
toto zařízení a případně provádí i jeho odbor-
nou přípravu

q může spolupracovat s obecním úřadem při 
kontrole krytů civilní ochrany

q spolupracuje s obecním úřadem při organiza-
ci systému varování obyvatelstva

q spolupracuje s obecním úřadem i při prová-
dění osvěty mezi ostatními obyvateli

q na požádání případně pomáhá pedagogům při 
přípravě na vyučovací hodiny týkající ochra-
ny obyvatelstva – zejména při potřebách 
praktických ukázek

q může při určení starostou obce být členem 
bezpečnostní rady obce či krizového štábu

Posloupnost vyznamenání nově od 1. 1. 2014:
l ČU SDH – uděluje se členům–hasičům (od 18 

let věku) 
l ČU OSH – uděluje se členům–hasičům (od 18 

let věku)
potom nejdříve po 5 letech
l ZPP (Za příkladnou práci) – nejdříve ve 28 

letech člena a po 10 letech nepřetržité aktivní 
práce

potom nejdříve po 5 letech
l ZZ (Za zásluhy)
potom
l ČU KSH
potom nejdříve po 1 roce
l Medaile sv. Floriána – nejdříve po 5 letech od 

med. ZZ
potom
l ČU SH ČMS
potom nejdříve po 1 roce
l ZMZ (Za mimořádné zásluhy) – nejdříve po 5 

letech od Med.sv. Floriána
potom
l Řád sv. Floriána – po 30 letech členství a dosa-

žení věku 50 let
potom
l 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 mladým 
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.

Na těchto stránkách najdete spoustu důležitých 
dokumentů ... nejen k letošním volbám:

http://www.dh.cz/index.php?option=com_con-
tent&view=category&id=74&Itemid=95
1   Statut vyznamenání
2   Dodatek č. 1 Stejnokrojového předpisu,
3   Fungování občanských sdružení od účinnosti  

nového občanského zákoníku
4   Statut odborných rad
5   Vzor dokumentů k zajištění výročních valných 

hromad u SDH pro roky 2010 – 2015
6   Stanovy SH ČMS
7   Organizační řád SH ČMS – soubor předpisů 

SH ČMS – I / 5 – 2012
8   Jednací řád SH ČMS a Volební řád SH ČMS – 

soubor přepisů SH ČMS – I / 6 – 2012
9   Stejnokrojový předpis SH ČMS
10 Spisový, archivní a skartační řád – Soubor 

předpisů SH ČMS – I / 15

Akce, které pořádá vaše SDH hlaste na OSH včas, zařa-
díme je do kalendáře akcí na našem okrese. Na rok 2015 
máme zatím nahlášeny tyto akce:
Datum Pořádá:  SDH, ... Název soutěže
7. 2. Nové Město n. M. Hasičský ples, 20 hod.
   v Sokolovně
14. 2. Bezděkov n. Met. Hasičský bál
  od 20 hod. 
  v pohostinství u Vojtěchů
13. 6. okrsek Dolany okrsková soutěž
  ve Svinišťanech      
27. 6. Miskolezy soutěž
26.–28. 6. SH ČMS MČR profes. 
  i dobr. hasičů v PS
  v Trutnově

PŘEHLED VYZNAMENÁNÍ 
A JEHO UDĚLOVÁNÍ

Děti si mohou jako každý rok již nyní připra-
vovat své práce – kreslit obrázky nebo psát 
zajímavé příběhy nebo natočit video.

Podmínky soutěže: 
Soutěž má i letos tři části: literární, výtvarnou 
a zpracovanou s pomocí digitálních technologií 
(DT) – na DC nebo DVD a probíhá v několika 
věkových kategoriích.

Obsahové zaměření:
l vyjádření poznatků o příčinách požárů, příkla-

dy nedbalostního jednání a nepozornosti při 
manipulaci s ohněm v přírodě, v domácnosti, 
při manipulaci s hořlavinami apod., nebezpeč-
né hry dětí se zápalnými prostředky, s hořla-
vými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.,

l pomoc hasičů při požárech, haváriích, neho-
dách, živelních pohromách a ochraně životní-

Požární ochrana očima dětí 2015
ho prostředí, 

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

l vyjádření nedostatků v oblasti požární preven-
ce a varování před požáry

l v kategorii DT je obsahové zaměření vyhlašo-
váno jenom pro daný rok

Hodnocení soutěžních prací:
1) základní kolo (kolektivy MH apod.) do 30. 3. 

2015; odevzdat na OSH do 10. 4. 2015
2) okresní kolo –  do 17. 4. 2015
3) krajské kolo + hl.m.Praha – do 7. 5. 2015
4) republikové kolo - do 29. 5. 2015 (vyhodnoce-

ní do 26. 6. 2015)
Celé Propozice + tiskopis na vyhodnocení zá-
kladního kola budou na internetových stránkách 
OSH Náchod.

Rukověť funkcionáře SDH
(dělba práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů)

SH ČMS – Úsek vnitroorganizační 
– Dokumenty

(dokončení ze strany 5)


