
  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okres Náchod 

             Okresní odborná rada mládeže Náchod 

 
 

 
V Náchodě dne 28.11.2020 

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

     V poslední listopadovou sobotu se již řadu let společně scházíme na poradě vedoucích kolektivů MH, 
abychom vyhodnotili uplynulé období a nastínili jakým směrem se bude ubírat naše činnost v období 
následujícím. Letos nás však vyhlášená nařízení, a především současná situace donutila od této tradiční 
akce upustit. Vzhledem k tomu, jak celý rok probíhal, toho ani není moc co k hodnocení – vzhledem k 
postupnému zrušení podstatné části pohárových soutěží a následně i postupových kol soutěží mládeže 
jsme se rozhodli nehodnotit ani celkovou celoroční činnost. Kromě několika soutěží na počátku roku (jak 
kalendářního, tak školního) se podařilo uskutečnit jen podstatnou část plánované letní táborové činnosti 
a zapojení do výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Kurz pro získání 
kvalifikace vedoucí se nám nepodařilo uskutečnit v plánovaném jarním termínu, a nakonec ani v 
náhradním podzimním. Nejhlubší dopad však bude ale pravděpodobně mít omezení pravidelné činnosti 
kolektivů MH, schůzek a drobných akcí, které se v řadě kolektivů může v následujícím období projevit 
na počtech členů v kolektivech mladých hasičů. 
Můžeme jen doufat, že nás podobná situace nebude čekat také v příštím roce, a když už, tak doufejme v 
takovém rozsahu, který nám opět neznemožní vyvíjení jakékoliv činnosti, jako tomu bylo v roce letošním. 
Ačkoliv asi každý z nás s jistými obavami vyhlíží k tomu, co nás čeká v následujících měsících a možná 
i letech, připravila pro vás Okresní odborná rada mládeže soubor informací k činnosti úseku mládeže na 
rok 2021, který bychom normálně zveřejnili na poradě. Dnes však musíme přistoupit k náhradnímu 
řešení. Celý soubor činnosti je připraven pro normální období, je možné, že samozřejmě bude nutné 
přistoupit k aktuálním úpravám s ohledem k tomu, jak se bude nadále situace vyvíjet. 
 
Nyní tedy několik konkrétních informací k souboru materiálů k činnosti na úseku mládeže v roce 2021:  

 

Soubor materiálů k činnosti úseku mládeže v roce 2021 (soubor ve formátu .zip) je k dispozici 

formou odkazu ke stažení z Úschovny od 28.11.2020 

- odkaz umožňující stažení úplného souboru byl zaslán pouze na mailové adresy vedoucích kolektivů 

MH, členů OORM a vybraným rozhodčím, neobdrží ho ostatní vedoucí, instruktoři a další osoby z 

mailového adresáře (z důvodu ochrany osobních dat v některých souborech evidence), 

- na ostatní kontakty mailového adresáře úseku mládeže byl odeslán odkaz na stažení souboru materiálů 

bez souborů evidence obsahující osobní data, 

- důležité upozornění: soubor bude na Úschovně ke stažení pouze do 12.12.2020! 

- další případní zájemci si mohou soubor stáhnout pomocí odkazu na Úschovnu: xxxxxxxxxxx 

- po předchozí dohodě bude také možné stáhnout uvedený soubor 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, 

- aktualizované soubory budou také od 1.12.2020 zveřejněny na webových stránkách úseku mládeže 

www.mladihasici.xf.cz,  

- současně rozšiřujeme nabídku fotogalerie na webových stránkách (https://mhnachod.rajce.idnes.cz/) 

o další alba týkající se nejen činnosti mládeže, ale celé činnosti OSH Náchod (doplnění dostupných 

fotografií cca od roku 2000) 
 

- seznam jednotlivých souborů máte přiložen v příloze mailu 

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE K NĚKTERÝM SOUBORŮM: 

http://www.mladihasici.xf.cz/
https://mhnachod.rajce.idnes.cz/


 

SOUBOR 02: SOUTĚŽE 

PROPOZICE 2021 

Propozice pohárových soutěží 2021 

Přihlašování do soutěže: 

- na převážnou část pohárových soutěží 2021 bude probíhat přihlašování družstev formulářem Google 

- odkaz na přihlašovací formulář Google je součástí všech propozic, podobně jako odkaz na náhled 

seznamu přihlášených družstev, jednotlivců a rozhodčích 

- odkazy na propozice, přihlašovací formuláře a seznamy přihlášených jsou také umístěny na webových 

stránkách MH Náchod http://mladihasici.xf.cz/indexy/index.prihlasky.htm,  

- přihlašování bude zpřístupněno vždy cca 14 dní před soutěží 
 

Do souboru nebyly k datu zveřejnění pořadateli dodány propozice pohárových soutěží Hronovský pohár 

2021 a Kostelecká uzlovka 2021. V případě konání těchto akcí budou propozice zveřejněny dodatečně. 

 

Postupový klíč pro OK hry Plamen 2021 

- zveřejněný klíč byl doplněn o dodatek č.1: Zápočet ZPV do kvalifikace: 

započítávat se bude pouze umístění v jarním ZPV (Nahořany), popř. poslední umístění v obvodu MH, 

pokud se družstvo jarní soutěže v ZPV nezúčastní 

- pro omezenou činnost v letošním roce bude pro výpočet postupových míst v kategorii starší použit počet 

kolektivů zapojených do hry Plamen v ročníku 2018-2019: 

obvod broumovsko-policko:  3 zapojené kolektivy  2 postupová místa z obvodu 

obvod hronovsko-č.kostelecko: 6 zapojených kolektivů 3 postupová místa z obvodu 

obvod náchodsko-novoměstsko: 7 zapojených kolektivů 3 postupová místa z obvodu 

obvod jaroměřsko-č.skalicko: 1 zapojený kolektiv  2 postupová místa z obvodu 

 

Mapa obvodů MH 

Do obvodu hronovsko-červenokostelecko byl přiřazen nový kolektiv MH při SDH Zlíčko 

 

SOUBOR 03: EVIDENCE 

 

Evidence aktivních vedoucích mládeže na okrese Náchod k 1.11.2020 

V návaznosti na předchozí rozhodnutí ÚORM o prodloužení končící platnosti kvalifikací vedoucího a 

rozhodčího mládeže rozhodla OORM o prodloužení platnosti získaných kvalifikací končících v roce 

2020 o jeden rok. 

V databázi získaných kvalifikací, zveřejněném na webových stránkách MH, nebude toto rozhodnutí 

zapracováno (zobrazeno) vzhledem k automatické aktualizaci uvedeného souboru - jedná se o 

jednorázové rozhodnutí pro dané období. 

Prodloužení platnosti se týká následujících kvalifikací získaných (naposledy obnovených) v roce: 

- vedoucí mládeže III. a II. KS z roku 2018 (platnost prodloužena do roku 2021) 

- rozhodčí soutěží mládeže a dorostu II. stupně z roku 2015 (platnost prodloužena do roku 2021) 

 

SOUBOR 04: VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

 

Kurz pro získání kvalifikace vedoucí III. a II. stupně 

plánovaný termín: 19.-20.3.2021, učiliště HZS Velké Poříčí 

- 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 následně 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,  

http://mladihasici.xf.cz/indexy/index.prihlasky.htm
mailto:milan.kligl@seznam.cz
http://www.mladihasici.xf.cz/


- pokud by byl dostatečný zájem nových zájemců o kurz, ve hře je i možnost uspořádání dalšího kurzu v 

podzimním období. 
 

Kurz pro získání kvalifikace rozhodčí 

- termín bude naplánován v případě dostatečného zájmu 

- zájemci se mohou nahlásit předběžně na OSH Náchod 

 

SOUBOR 05: TISKOPISY 

 

Evidenční list kolektivu MH na rok 2021: 

- do 20.12.2020 zašle každý kolektiv MH naskenovaný vyplněný tiskopis Evidenční list kolektivu MH na 

rok 2021 opatřený razítkem a podpisem statutárního zástupce na kancelář OSH Náchod 

kancelar@oshnachod.cz (pokud tak nemůže z nějakého důvodu učinit, doručí vytištěný tiskopis) 

Registrační list sportovního oddílu SDH na rok 2021: 

- do 31.1.2021 zašle každý kolektiv MH naskenovaný vyplněný tiskopis Evidenční list sportovního oddílu 

SDH opatřený razítkem a podpisem statutárního zástupce na kancelář OSH Náchod 

kancelar@oshnachod.cz (pokud tak nemůže z nějakého důvodu učinit, doručí vytištěný tiskopis) 

Úhrada členských příspěvků na rok 2021: 

- členské příspěvky je třeba uhradit do 31.1.2021, pokud možno bezhotovostním převodem na běžný účet 

OSH u Komerční banky Náchod, č.ú. 2738551/0100, jako variabilní symbol uveďte IČO vašeho SDH, 

aby bylo možné identifikovat odesílatele platby. Do Poznámky pro příjemce napište název vašeho sboru 

a počet za kolik členů platíte (zvlášť dospělí a zvlášť děti). 

 

SOUBOR 11: DOTACE 
 

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 (informace o programu jsou také součástí souboru dokumentů). 

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 

Příjem žádostí o čerpání dotace MŠMT na volnočasové aktivity v roce 2021 byl ukončen 22.11.2020. 

Zájem o čerpání uvedené dotace projevilo celkem 9 SDH: Velichovky, Běloves, Česká Metuje, Nahořany, 

Rožnov, Bezděkov nad Metují, Zlíčko, Mezilesí a Pro Vestec. 

Souhrnný požadavek o čerpání za OSH Náchod byl zaslán ÚORM. 

 

 
Tolik z toho nejdůležitějšího, co je třeba v nejbližší době zajistit. Doufejme, že se po vánočních svátcích 
budeme moci konečně setkat také na nějaké soutěži či jiné akci. 

 
            Za OORM Náchod 
       

Milan Kligl 
       vedoucí OORM 
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