
  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okres Náchod 

             Okresní odborná rada mládeže Náchod 

 
 

 

V Náchodě dne 5.11.2020 

 
Zdravím všechny vedoucí, instruktory, rozhodčí a ostatní příznivce hasičské mládeže 
 

     Nouzový stav, vyhlášený našimi zákonodárci prozatím do 20.11.2020 pozastavil opět nejen veškerou 
naší aktivní činnost, ale především i možnost scházení se většího počtu osob. Vzhledem k aktuálnímu 
vývoji situace v naší republice je velmi pravděpodobné, že následující nařízení po tomto datu budou 
obdobně pokračovat po delší období. 
Bohužel jsme díky tomu přišli stejně jako na jaře i o téměř celé podzimní soutěžní období, což je škoda 
především s ohledem na ty věkové kategorie mládeže, které tím byly připraveny možná o jejich nejlepší 
soutěžní sezónu. Ale s tím my asi jen těžko něco naděláme, před rokem asi jen málokdo očekával, že nás 
něco podobného v takovém měřítku může zasáhnout. Letošní rok, který se pomalými kroky blíží ke svému 
konci, už tedy můžeme pravděpodobně uzavřít s konstatováním, že nám přinesl především celou řadu 
omezení v naší činnosti, zrušení podstatné většiny plánovaných tradičních akcí a doufat, že snad už ten 
následný rok přinese alespoň částečné zklidnění situace a návrat k běžné činnosti. 
 

Z toho všeho vyplývá, že už se minimálně s většinou z vás nebudeme mít možnost do konce roku osobně 
setkat, a tak se vám budu snažit alespoň takovouto cestou snažit zasílat aktuální informace, které se 
objeví. 
 

Připojuji tedy aktuální přehled informací pro úsek mládeže na období do konce roku 2020 a začátek roku 
2021: 
 

ZRUŠENÉ AKCE NA ÚSEKU MLÁDEŽE 
 

Poradu vedoucích kolektivů MH, plánovanou na sobotu 28.11.2020 v Horních Rybníkách, jsme 
se rozhodli zrušit z důvodu jen velmi nepravděpodobného zmírnění omezení v počtu stýkání osob. 
Projednávané materiály, především k činnosti úseku mládeže v roce 2021, budou kolektivům předány 
náhradní formou (viz. následující text). 
 

Na žádost pořadatelů byl také oficiálně zrušen letošní ročník pohárové soutěže Mikulášské klání ve 
Rtyni v Podkrkonoší, která měla proběhnout v sobotu 5.12.2020. 
 

MATERIÁLY PRO ČINNOST NA ÚSEKU MLÁDEŽE V ROCE 2021 

 

Tak jako každý rok dokončujeme přípravu souhrnných informačních materiálů k činnosti na úseku 
mládeže v roce 2021, které vždy obdržely kolektivy MH na poradě vedoucích nahráním na donesené 
flashdisky. Vzhledem ke zrušení letošní listopadové porady vedoucích bude uvedený soubor rozeslán 
kolektivům do 1.12.2020 formou odkazu ke stažení z Úschovny. 
Z důvodu, že některé soubory (evidence mládeže, vedoucích, rozhodčích) obsahují chráněné osobní údaje, 
bude odkaz umožňující stažení materiálu v zazipovaném souboru zaslán pouze na mailové adresy 
vedoucích kolektivů MH, neobdrží ho ostatní vedoucí, instruktoři a další osoby z mailového adresáře. 
V příloze proto máte přiložen soubor „Mailový adresář MH“, ve kterém jsou vyznačeny osoby, které 
odkaz ke stažení obdrží (první část seznamu a členové OORM – jména označena červeně). Pokud máte 
zájem o zaslání odkazu pro váš kolektiv na jiný mail, než je uveden v adresáři, zašlete nový kontaktní 
mail na můj mail milan.kligl@seznam.cz.  



Ostatní zájemci si budou mít možnost uvedený soubor po předchozí dohodě stáhnout na donesený 
flashdisk na OSH Náchod (s ohledem na pracovní dobu pracovnic kanceláře, které jsou v současné době 
na home office), a to v období od 1.12.2020 do 31.1.2021. 
Poslední možností k získání uvedeného souboru je zaslání žádosti o odkaz na stažení souboru zip z 
Úschovny na mail milan.kligl@seznam.cz, ve kterém uveďte vaše jméno, SDH a mailovou adresu, na 
kterou chcete odkaz zaslat. Pozor: tato služba bude k dispozici pouze pro osoby začleněné do aktuálního 
mailového adresáře MH, a to pouze do 30.11.2020. 
Doufáme, že uvedená opatření zajistí, že se soubory dostanou pouze do kompetentních rukou. 
Aktualizované soubory budou současně od 1.12.2020 zveřejněny na webových stránkách úseku mládeže 
www.mladihasici.xf.cz.   
 

AKTUALIZACE MAILOVÉHO ADRESÁŘE MH 

 

S předchozím bodem úzce souvisí aktualizace mailového adresáře MH, kterou provádíme vždy na 
podzimní poradě. Vzhledem k tomu, že na mailové adresy uvedené v adresáři jsou po následné období 
zasílány veškeré informace o dění na úseku mládeže, žádám vás tímto o jeho aktualizaci. 
Případné opravy adresáře, vymazání kontaktů či přidání kontaktů proveďte v přiloženém souboru excel, 
vždy do příslušného řádku, který chcete upravit (podobně jako to provádíte na vytištěném archu v 
průběhu porady – pro nové kontakty je určen poslední čistý list). Řádek, ve kterém změnu provedete, 
prosím barevně označit. Takto upravený soubor odešlete na mail milan.kligl@seznam.cz.  
 

REGISTRACE KOLEKTIVŮ A ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2021 
 

Vzhledem k předpokládaným opatřením proběhne v letošním roce následujícím způsobem: 
Tiskopisy uvedených formulářů obdrží kolektivy MH jako součást souhrnného souboru k činnosti, 
současně budou od 1.12.2020 dostupné na webových stránkách MH Náchod. 
Evidenční list kolektivu MH na rok 2021: 
- do 20.12.2020 zašle kolektiv MH vyplněný evidenční list v původním formátu excel (či podobném v 
závislosti na používaném operačním systému PC) mailem bez razítka a podpisu na kancelář OSH 
Náchod kancelar@oshnachod.cz,  
- do 31.1.2021 doručí na kancelář OSH Náchod vyplněný tiskopis Evidenčního listu kolektivu MH 
opatřený razítkem a podpisem statutárního zástupce (vytištěný tiskopis či sken poslaný mailem) 

Registrační list sportovního oddílu SDH na rok 2021: 
- do 31.1.2021 doručit na kancelář OSH Náchod vyplněný tiskopis Evidenčního listu sportovního oddílu 
SDH opatřený razítkem a podpisem statutárního zástupce (vytištěný tiskopis či sken poslaný mailem), 
Úhrada členských příspěvků na rok 2021: 
- uhradit do 31.1.2021 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE KURZU KVALIFIKACE VEDOUCÍCH 2021 

 

Kurz pro získání kvalifikace vedoucí III. a II. stupně je předběžně naplánován na termín 19.-20.3.2021. 
Kompletní informace pro zájemce budou součástí předaného souboru materiálů. 
Účast na kurzu bude přednostně nabídnuta přihlášeným účastníkům na neuskutečněný kurz v roce 
2020. Trvání zájmu o účast na kurzu 2021 je ale třeba potvrdit nejpozději do 20.12.2020 na mail 
milan.kligl@seznam.cz.  
Případná uvolněná místa budou nabídnuta dalším zájemcům, kteří se budou moci přihlásit od 4.1.2021 
do 15.1.2021 vyplněním přihlašovacího formuláře, který naleznete na webových stránkách mladých 
hasičů okresu Náchod www.mladihasici.xf.cz.  
Pro zjištění aktuálního zájmu o účast na uvedeném kurzu je v příloze přiložen soubor s tabulkou, ve 
které je seznam přihlášených účastníků kurzu 2020. Odesláním doplněné tabulky můžete potvrdit 
trvající zájem o účast na kurzu 2021 a také zatím nezávazně doplnit jména dalších případných zájemců 



o účast na kurzu (poslouží nám k monitoringu počtu zájemců o kurz, pokud by byl dostatečný zájem, ve 
hře je i možnost uspořádání dalšího kurzu v podzimním období). 
Maximální počet účastníků kurzu je vzhledem k ubytovacím kapacitám zařízení přesně omezen, tudíž 
bude možné do kurzu zařadit pouze tolik nových zájemců, kteří doplní případně uvolněnou kapacitu. 
 

PODÁVÁNÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ NA ROK 2021 

 

Dotační programy Královéhradeckého kraje 

Na dotačním portálu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje DOTIS byly již zveřejněny podmínky 
dotačního programu 21RRDU5 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém 
kraji na rok 2021. 
Žádosti o dotaci z tohoto programu bude možné podávat na uvedeném dotačním portálu od 1.12.2020 
(8:00 hod.) do 20.1.2021 (14:00 hod.). 
 

Požadavky na přidělení dotace MŠMT na volnočasové aktivity v roce 2021 

Podobně jako v předchozích letech budeme s největší pravděpodobností hned na počátku kalendářního 
roku vyzváni ÚORM o zaslání požadavku za OSH Náchod na čerpání dotace MŠMT na volnočasové 
aktivity v roce 2021 (tato dotace neobsahuje MTZ, ta je přidělována samostatně na základě počtu 
kolektivů zapojených do činnosti). Jelikož půjde jako každý rok o „bleskovou akci“, chceme se na ni včas 
připravit. Žádáme tedy s předstihem všechny zájemce o čerpání dotace MŠMT na VČA 2021, aby zaslali 
své požadavky na OSH Náchod nejpozději do 15.12.2020. K žádosti použijte formulář, který naleznete 
v příloze. 
 
Tolik prozatím to nejdůležitější. Doufejme, že se s novým rokem situace zlepší alespoň natolik, že se opět 
budeme moci sejít na dalších akcích pro naše nejmladší členy. 
 

 
            Za OORM Náchod 
       

Milan Kligl 
       vedoucí OORM 

 


