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Dovolená na sekretariátě – upozorňujeme všechny SDH, že ve dnech 20.12. – 31.12.2022 bude 
sekretariát uzavřen - p. Reichrtová bude mít řádnou dovolenou. 

• Zájemce o zkoušky odbornosti Hasič III. a II. stupně,  
– oznamte na OSH Rychnov nad Kněžnou do 20.12.2022. 

• Většina komunikace – kancelář OSH a Vás probíhá přes emailovou poštu, zajistěte si 
aktuálnost emailových adres 

• Výsledkové listiny jednotlivých disciplín krajských kol a další informace lze nalézt na 
stránkách KSH Královéhradeckého kraje: www.kshradeckr.cz, případně stránkách SH 
ČMS: www.dh.cz  

• Přihlášky za členy SDH během roku.  Do 30.6. za každého přihlášeného člena odevzdá 
sbor schválenou částku příspěvku na Okresní sdružení do Rychnova n. Kn. 

• Návrhy na vyznamenání a věrnostní stužky bude zástupce SDH odevzdávat na 
předepsaných a vyplněných tiskopisech, které byly rozeslány na kontaktní email SDH a 
jsou zveřejněny na stránkách OSH, při zaslání emailem není potřeba razítko a podpis, 
pokud se jedná o vyznamenání vydané OSH RK. 

• Veškeré úrazy při soutěžích a při činnostech kroužku Mladých hasičů, na soutěžích 
Mladých hasičů nebo soutěžích v PS pro dospělé 
 je nutné neprodleně hlásit do kanceláře OSH Rychnov nad Kněžnou na email 
osh.rychnov@cmail.cz nebo SMS 727 857 919 

• Přihlásit člena SH ČMS je nutné na předepsaných tiskopisech přihláškách a ty odevzdat 
osobně, nebo poštou, nebo vhozem do schránky u kanceláře OSH v RK. Tolerují se i 
skenované dokumenty v emailu. 

• Výměna průkazek či průkazky pro nové členy probíhá dle objednávek předaných do 
kanceláře OSH 
 

http://www.kshradeckr.cz/
mailto:osh.rychnov@cmail.cz


 

 

Adresy členů výkonného výboru OSH Rychnov n.Kn. 
Jiří Řeháček      - Havlíčkova 216 - Častolovice - PSČ 517 50 

Starosta OSH, okrsek č.12, 
Tel. 724 291 553    rehacek.jirka@seznam.cz 
Otto Ptáček        - Na Štefance 85 - Opočno - PSČ 517 73 

1. Náměstek starosty OSH, vedoucí rady mládeže OSH, okrsek č.02,   
tel. 728 976 447    ptacekotto@seznam.cz 
Jitka Reichrtová       - Lukavice 197 - PSČ 516 03 

Náměstek starosty OSH, okrsek č.5,  
tel.727 857 919       osh.rychnov@cmail.cz 
Ota Kopsa         - Dukelská 52 – Doudleby n.Orl. - PSČ 517 42 

Náměstek starosty OSH okrsek č.4  
tel. 603 240 804    Kopsa.Ota@seznam.cz 

Petr Hanuš       - Třebešov 63 - Rychnov nad Kn. - PSČ 516 01 

Ved.odb.rady represe a člen VV OSH RK, okrsek č.7,  
tel. 724 215 824 hasicitrebesov@seznam.cz 
Stanislav Ulrych   - Slatina n.Zd. 108, PSČ 517 56 

Ved.odb.rady prevence a člen VV OSH RK, okrsek č.4,  
tel. 733 718 175   UlrychStanislav@seznam.cz 
Pavel Mervart - Podbřezí 86, PSČ 518 03 
Ved.odb.rady historie a člen VV OSH RK, okrsek č.2,  
Tel. 603 278 767      mervart@agtyp.cz 
Milan Kunc           - Dobré 115 - PSČ 517 93 

Vedoucí odb. rady vnitroorganizační VV OSH RK, okrsek č.16, 
tel. 724 212 485   doprava@beas.cz 

Jiří Diblík – Družstevní 876. PSČ 518 01 Dobruška 

Člen VV OSH RK, okrsek č.2, tel. 733 594 655   diblik.j@seznam.cz 
Jan Hartman – Lično čp. 73 -- PSČ 517 35 
Člen VV OSH RK, okrsek č.07, tel. 603 827 411  hartman.honza@seznam.cz 
Lenka Chocholoušová – Kvasiny čp. 39 - PSČ 517 02 

Člen VV OSH RK, okrsek č.16, tel. 731 133 670   lenchosdh@seznam.cz 
Ing. Miloš Moravec – Provoz čp. 9 – Dobruška - PSČ 518 01 

Člen VV OSH, okr.č.15, tel. 603 300 183 moravec.milos@hemadobruska.cz 
Josef Šitina           - Černíkovice 12 - PSČ 517 04 

Člen VV OSH RK, okrsek č.07, tel. 724 179 766   josef.sitina@seznam.cz 

Josef Klouček     - Olešnice v O.h. 97 – PSČ 517 83 

Ved. okresní kontrolní a revizní rady, okrsek č.15, tel. 723 914 224) 
Milada Vávrová – Rokytnice v Orl. h. čp. 490- PSČ  517 61 

Kronikář OSH RK  milca.VV@seznam.cz 

Kancelář OSH - Soukenická 1792, Rychnov nad Kněžnou   
Martincová Jitka    Email: osh.rychnov@cmail.cz   Telefon: 494 534 975  

 
 
K bodu 1) Soutěže mládeže 
      4. června 2022 se společně s okresním kolem dospělých konalo na hřišti ve Vrbici okresní kolo 
soutěže dorosteneckých družstev s účastí 1 družstva dorostenců z SDH Opočno, 3 družstev 
v kategorii dorostenky z SDH Kvasiny, Jílovice, Opočno a 1 smíšeného družstva z SDH Ohnišov. 
V soutěží jednotlivců startovalo 7 děvčat. V kategorii „mladší dorostenky“ zvítězila Tina Horáková 
z SDH Rokytnice v Orl.h., v kategorii „střední dorostenky“ zvítězila Šárka Vlčková z SDH Jílovice 
V kategorii „starší dorostenky“ zvítězila Alice Horáková z SDH Rokytnice v Orl.h.. U chlapců 
v kategorii „jednotlivci“ startovalo 6 chlapců. V kategorii „mladší dorostenci“ zvítězil Štěpán Škoda 
z SDH Ohnišov. „Dorostence střední“ vyhrál Marek Žabka z Třebešova. V kategorii „starších 
dorostenců“ zvítězil Aleš Vladyka z SDH Slatina nad Zdobnicí. Vítězové v kategorii dorostenci, 
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dorostenky a jednotlivci postoupili do krajského kola, které se konalo dne 11.června 2022 na 
stadionu v Dobrušce. Dorostenci z Opočna se umístili na 3.místě. V kategorii dorostenky 
reprezentovaly náš okres děvčata z Kvasin a umístily se na 2.místě. Mezi mladšími dorostenkami 
Tina Horáková na 4.místě, u středních Šárka Vlčková byla pátá. Umístění dalších zástupců bylo 
následující – Štěpán Škoda 1.místo, Marek Žabka 2.místo a Aleš Vladyka 3.místo. Děkujeme za 
reprezentaci družstvu dorostenců z Opočna a dorostenkám z Kvasin. Zároveň děkujeme  
i všem z kategorie jednotlivců, zejména pak Štěpánovi Škodovi. 
      
       Ve dnech 27. - 29. května 2022 proběhlo v Ještěticích okresní kolo hry PLAMEN. Výsledky se 
dostaly do SDH přes e-mailové adresy vedoucích tak se zaměřím pouze na účast. Soutěže se 
zúčastnilo 15 družstev v kategorii mladší a 22 v kategorii starší. /Zapojených v roce 2021 na ZPV 
bylo 22 mladších a 31 starších/. Z této soutěže postoupila družstva umístěná na prvním a druhém 
místě v kategorii starších do krajského kola, které se konalo ve dnech 11. - 12. června na stadionu 
v Dobrušce a druhý den se soutěžilo v Bystrém v Orl. horách. Mladí hasiči z Houdkovic se umístili 
na 6. místě  
a druhé postupující družstvo, mladí hasiči z SDH Lukavice se umístili na 8.místě.  
        
     Děkujeme tímto družstvům SDH Houdkovic a Lukavice za reprezentaci našeho okresu ve hře 
PLAMEN. Je třeba poděkovat SDH Vrbice a dalším za pomoc při uspořádání okresního kola 
soutěže dorostu. SDH Ještětice potom za uspořádání okresního kola hry PLAMEN na velice dobré 
úrovni. Děkuji rovněž všem, kteří pomohli se zajištěním této soutěže i krajského kola dorostu a hry 
PLAMEN.  
       
      Dne 8. října 2022 SDH Lukavice uspořádal zahajovací „Závod hasičské všestrannosti a 
brannosti“ nového ročníku hry PLAMEN a celoroční činnosti dorosteneckých kolektivů. Závodu se 
zúčastnilo 28 hlídek, zastupujících 21 kolektivů v kategorii mladší a 33 hlídek v kategorii starší, 
zastupujících 24 kolektivů. V dorosteneckých kategoriích byla účast 3 hlídek ze 3 družstev 
dorostenců, 3 hlídek ze 3 družstev kategorie dorostenky a 5 hlídek z pěti smíšených družstev 
dorostu. Kategorie dorostenci jednotlivci nebyla v podzimní části zabezpečována. 
 (Výsledková listina mladých hasičů i dorostu je na stránkách OSH).  
Děkujeme touto cestou SDH Lukavice za uspořádání a zabezpečení hladkého průběhu závodu 
v mládežnických kategoriích.  
    
     Pro rok 2021/22 odborná rada mládeže vyhlásila soutěž „Hasičská liga mládeže“, do které byly 
zařazeny soutěže mládeže pořádané Sbory dobrovolných hasičů našeho okresu v období 
1.9.2021 – 27.srpna 2022. Do této ligy bylo zařazeno 10 soutěží a nejvíce bodů sesbírala 
v kategorii mladších družstva z SDH Houdkovice 72 bodů, Olešnice v O.h. 69 bodů 
 a Rokytnice v O.h. 58 bodů – celkem se v této kategorii zapojilo 25 družstev. V kategorii starších 
to byla družstva z SDH Černíkovice s počtem bodů 86, Jílovice 84 bodů a Houdkovice 66 bodů – 
celkově v této kategorii startovalo 29 družstev. Jmenovaná družstva převzala na poslední soutěži 
ročníku  
v Křovicích poháry za umístění v lize. Blahopřejeme vítězným družstvům 
 a děkujeme všem SDH, které uspořádaly některou ze soutěží této ligy mládeže. Pro rok 2022/23 
jsou zpracována pravidla a jsou na stránkách okresu. Do dalšího ročníku ligy bude zařazeno opět 
10 soutěží. 
    Poděkování patří všem vedoucím, kteří se výchově mladé generace věnují. Bez podpory 
jednotlivých SDH by však tato snaha byla málo platná, proto děkuji i všem Sborům, kteří 
s dětmi a dorostem pracují. 

K bodu 2 ) - Soutěže dospělých 

Dne 4. června 2022 se konalo ve Vrbici okresní kolo soutěže dospělých v požárním sportu 
společně s dorostem. V kategorii muži bez věkového omezení se zúčastnilo 8 družstev (umístění 
1. SDH Třebešov, 2. SDH Lukavice, 3. SDH Libel), ženy bez věkového omezení 8 družstev 



 

 

(umístění 1. SDH Kvasiny, 2. SDH Olešnice v OH, 3. SDH Třebešov) a muži nad 35 let 9 družstev 
(umístění 1. SDH Pohoří, 2. SDH Jílovice, 3. SDH Kostelecká Lhota). 
V dorostenecké kategorii se zúčastnilo 1 družstvo dorostenců,3 družstva dorostenek, 1 smíšené 
družstvo a v jednotlivcích 6 dorostenců a 9 dorostenek. 
      Vítězové kategorie bez omezení věku náš okres zastupovali 18. června na krajském kole 
soutěže v požárním sportu v Hradci Králové. V kategorii muži, ve které soutěžilo 7 družstev, nás 
zastupovala 2 družstva SDH Třebešov 2. místo a SDH Lukavice 6. místo. V kategorii ženy 
soutěžilo 6 družstev, náš okres zastoupily ženy z SDH Kvasiny 1. místo a SDH Olešnice v OH 2. 
místo.  
Pořadatelem letošního krajského kola bylo KSH Hradec Králové ve spolupráci s OSH Trutnov. 
Děkujeme všem soutěžním družstvům z našeho okresu za dobrou reprezentaci. 
 Vítězové krajského kola postoupili na mistrovství republiky, které se konalo ve dnech 26.-28. 
srpna 2022 v Pardubicích. Náš kraj zastupovali muži z SDH Hostinné     8. místo a ženy SDH 
Kvasiny 16. místo. Děkujeme ženám z Kvasin za reprezentaci kraje a našeho okresu na MČR. 
 Poděkování patří rovněž SDH Vrbice, obci Vrbice, okrsku č. 18 Lhoty u Potštejna, rozhodčím, 
SDH Doudleby za dodávku vody, Hasičskému záchrannému sboru královéhradeckého kraje – 
územní odbor Rychnov nad Kněžnou za převoz sportovních překážek, dále děkujeme všem 
ostatním za pomoc při zabezpečení okresní soutěže dospělých a dorostu v požárním sportu. 
Petr Hanuš vedoucí Rady represe 
 
Podorlická hasičská liga 2022 
        Podorlická hasičská liga (dříve Podorlická liga v požárním útoku) změnila svůj název oficiálně 
na slavnostním vyhlášení v roce 2021 pořádaném v Lukavici. Důvod změny je prostý. Usilujeme o 
zařazení naší ligy na oficiální web Firesport, který zastřešuje všechny ligy v ČR. Jelikož 
podmínkou pro zařazení je, aby liga měla vlastní, doménu,,, zvolil se název PODORLICKÁ 
HASIČSKÁ LIGA tedy naše doména je P O H L. Zařazení ligy na web proběhne ve spolupráci 
s panem Adamcem, hlavním administrátorem během zimní pauzy, tak abych na sezonu 2023 bylo 
vše nachystané.  
        Od začátku sezony POHL disponuje vlastními webovými stránkami. Zde může kdokoliv najít 
veškeré potřebné informace (aktuální pravidla, výsledky předchozích ročníků, přihlášky, zápůjční 
lístky, aktuality apod…) Během 11 měsíců provozu tyto stránky navštívilo přes 10.000 
návštěvníků.  
Stránky naleznete na: podorlickahasicskaliga.cz 
         Sponzoři ligy: Pro ročník 2022 se podařilo vyjednat 2 sponzory, kteří se aktivně podílejí na 
oživení ligy. Jedná se o GrizzlyMotor, úpravce požárních stříkaček, hlavní obchodní zastoupení 
pro SDH PLUS (sortiment pro hasiče) v našem regionu a Vytahování Vstřiků, firma zabývající se 
vytahováním zalomených, zkorodovaných, zapečených nebo jinak problematických vstřiků, 
žhavičů apod. Obě tyto firmy neskutečně podpořili chod ligy. Ať už se jednalo o finanční dar nebo 
věcné ceny. Konkrétně šlo o: 2x hadice B 65 mm 20 m, 2x hadice C 42mm 20m, 3x plnoproudná 
proudnice (karbon), Kompletní sada pohárů na slavnostní vyhlášení (7x upomínkový pohár 12x 
velký pohár), Lahve s vínem a finanční podpora slavnostního vyhlášení. Na konci tohoto roku se 
bude se stávajícími sponzory vyjednávat o další spolupráci pro novou sezonu. Firma ThermoWood 
přislíbila zakoupení nůžkového stanu 6x3m s nápisem  
„PODORLICKÁ HASIČSKA LIGA“, který bude sloužil jako zázemí na každém závodu 
v nadcházející sezoně. Je dáno k úvaze navázání spolupráci s Podorlickou sodovkárnou na odběr 
malinovky v příštím roce. Vyjednávání proběhne 12/2022 nebo 1/2023. Cílem je spojení regionální 
firmy a regionální ligy a vyjednání lepší nákupní ceny nealkoholických nápojů na nadcházející 
závody. 
         Pracuje se na oživení této ligy, především díky čerstvému pohledu a aktivnímu přístupu, 
který se snaží držet krok s dobou. Cílem pro nadcházející léta je udržet a nejlépe ještě pozvednout 
ligu na vyšší úroveň pro lepší prezentaci našeho okresu. To s sebou nese samozřejmě více 
odvedené práce. Díky dohodě s OSH Rychnov a spolupráci s paní Reichrtovou, má liga zajištěné 
účetnictví, a tak je schopna vydávat doklady, což dnešní doba vyžaduje.  



 

 

         Závody v roce 2022: Rada POHL rozhodla na zasedání, že pro rok 2022 bude zařazeno do 
seriálu ligy 11 závodů a to konkrétně: 8.5. v Houdkovicích, 14.5. v Nahořanech (náchodský okres), 
5.6. ve Vrbici, 11.6. v Rovni, 25.6. v Semechnicích, 2.7. ve Sněžném, 30.7. v Lukavici, 27.8. ve 
Vysokově (Náchodský okres), 3.9. v Opočně, 17.9. v Lodíně (Hradecký okres) a poslední závod se 
uskutečnil 24.9. v Častolovicích. Dva závody v lize se běželi na sklopné terče (ROVEŇ a 
VYSOKOV). Jeden závod se běžel na 2 hadice B v kategorii mužů (SNĚŽNÉ). Celkem se 
v průběhu letošního ročníku zapojilo 22 družstev mužů a 8 družstev žen. 
        Rozpočet: Díky obrovské podpoře sponzorů a dobrovolníků a změně v pravidlech, konkrétně 
změna systému odměňování týmů na konci roku. Také v neposlední řadě díky vyššímu počtu 
soutěžních družstev, co získávají zájem o naši ligu zůstalo v kase na příští sezonu cca 5.000 Kč. 
        Zasedání rady POHL: Zasedání rady proběhne v období listopad/prosinec (členové rady 
budou obeznámeni s přesným termínem). Témata na zasedání budou – Korekce pravidel, Přesné 
stanovení počtu závodů a jejich termíny, Navrhnutí případných dalších sponzorů, Strategie na 
propagaci ligy a její vylepšení. 
       Závěrem bych rád poděkoval Všem, kteří se AKTIVNĚ podílí na chodu, a hlavně inovaci naší 
ligy. Děkuji lidem, kteří ve svém volném čase věnují svou energii, čas a peníze do něčeho co 
dalekosáhle přesahuje jednotlivce. Děkuji OSH Rychnov za zastřešení této ligy a finanční agendu. 
Tento ročník si dovolím hodnotit jako velice úspěšný a první krůček k lepším zítřkům.  
Lukáš Vongrej předseda rady POHL 
 

K bodu 3) – Informace z Rady prevence 

5 března se Rada prevence sešla podle plánu v hospodě v Pekle n. Z. Seminář 
prevence pro preventisty sborů se konal po skončení rady prevence, seminář zajišťovala HZS 
Rychnov nad Kněžnou 
25. a 26. března se konala krajská rada prevence a seminář okrskových 
preventistů ve Velkém Poříčí. 
14. dubna proběhlo hodnocení krajské soutěže POODM v Trutnově, 
18. května se uskutečnilo slavnostní předání cen v POODM na stanici v 
Rychnově n. K. a spojená s ukázkou techniky a vybavení stanice pro oceněné děti a jejich 
doprovod. Poté se uskutečnila rada prevence. 
20.května se uskutečnilo slavnostní předání cen v POODM v Bílých Poličanech. 
30. června až 9. července uspořádalo Okresní sdružení hasičů Rychnov nad Kněžnou společně 
s ORP čtvrtý dětský letní tábor Soptíkovo táboření na Pavlátově louce u Nového města nad Metují. 
Za účasti 65 dětí a jedenácti vedoucích. Tábor je doplněn preventivně výchovným programem 
z oblasti požární ochrany. 
20. října se konalo zasedání krajské rady prevence v Bílých Poličanech. 
22. října se konala okresní rada prevence na stanici v Rychnově n. K. 
Po skončení rady se konal seminář pro preventisty sborů zaměřený na nové 
testové otázky pro získání odbornosti preventista II. a III. stupně. Lektorsky zajišťuje HZS 
v Rychnově nad Kněžnou 
V současné době máme na okrese 73 preventistů III. stupně a 29 preventistů II. 
stupně. 
Že se preventivně výchovná činnost začíná ubírat správným směrem, svědčí 
množství akcí pro veřejnost i pro školní mládež, kde je předvedena jak 
technika hasičů, tak i jejich činnost. Větší důraz je potřeba dát soutěži 
POODM. Je potřeba aby se preventisté víc angažovali v místních kolech této 
soutěže návštěvou škol. Zrovna tak vedoucí kroužků mladých hasičů by mohli 
využít zimní měsíce k účasti v této soutěži. Výborným příkladem preventivně 
výchovné činnosti je pořádání dětského letního tábora. 
I preventivně výchovná činnost ve sborech má někde již tradici, SDH Slatina nad Zdobnicí pořádá 
branný den pro místní Základní školu 2. stupeň. SDH Kvasiny mají navázanou spolupráci s místní 
školou a též každý rok pořádají pro první stupeň branné dopoledne. Některé sbory mají pravidelně 



 

 

den otevřených dveří, kde může veřejnost, školy, školky nahlédnout a seznámit se s technikou i 
vybavením hasičských zbrojnic. 
Stanislav Ulrych vedoucí Rady prevence  
 
K bodu 4) Členské příspěvky 2023 

Částka příspěvku za člena SH ČMS, schváleného odvodu – je nutné zaplatit do 31. ledna 
2023. 
Termín splatnosti platí i pro SDH s kolektivním členstvím. Částka, kterou za SDH nehradí 
obec.  
 
U příspěvků na rok 2023 upřednostňujeme platbu na bankovní účet tj. č. 2839571/0100 – variabilní 
symbol bude registrační číslo SDH v SH ČMS, to znamená 524 a další tři čísla označující číslo 
sboru, nebo do poznámky jméno sboru např.  Chlístov. 
V případě, že zašlete příspěvky složenkou na účet OSH, platí se z toho manipulační poplatek). 
V mimořádných případech je možné zaplatit podobně jako v předchozích letech odvod 
z členských příspěvků na rok 2023 přímo u bratra Ptáčka, Řeháčka a Netíka, sestry 
Reichrtové (po telefonické dohodě – tel. čísla jsou uvedena u složení výkonného výboru). 
     SDH, které budou zasílat hlášení přes e-mail, vypíšou údaje, které chtějí v evidenci doplnit 
v souboru Word a zašlou na: osh.rychnov@cmail.cz  
Pokud chcete člena vyřadit z evidence doplňte důvod (např. zemřel). V případě, že chcete člena 
přihlásit, přiložte přihlášku a uveďte všechny údaje, včetně podpisů. 
. 
K bodu 5) –valné hromady SDH a okrsků 
 
Termíny valných hromad sborů by měli proběhnout do 31.ledna 2023. 
 
Valné hromady SDH      =   jejich konání do 31. ledna 2023 

                                                 s tím, že odevzdání hlášení o činnosti  
                                                     bude provedeno do 31. 1. 2023 

Valné hromady okrsků   = po ukončení valných hromad  
                                                  okrsku, nejpozději do 28. února 2023, 
Shromáždění představitelů SDH – předpokládané místo konání ……………. 
dne 25. března 2023. 
Předpokládané termíny valných hromad SDH a okrsků oznamte na OSH nejpozději do 20. 12. 
2022.  
 

Případné návrhy na ocenění členů předejte do kanceláře. 
Jako delegáty na Valné hromady SDH využijte okrskových funkcionářů, případně členů výkonného 
výboru OSH. 
Termíny Valných hromad budou vyvěšeny na webu OSH RK a budou průběžně aktualizovány. 
Prosím o vaši kontrolu termínů. 
 
(Kontakty na členy VV OSH v materiálech str. 6). Program valných hromad je dán Stanovami, 
proto jej neuvádíme.           
Klíč pro zastupování SDH valné hromadě okrsku si stanoví okrsky samy, s tím, že každý 
SDH v okrsku by na Valné hromadě okrsku měl zastupovat minimálně 1 zástupce). 
 
K bodu  6 ) „Hlášení o činnosti SDH za rok 2022“ 

 

     „Hlášení o činnosti SDH za rok 2022 – na poradě bude možno převzít „Hlášení o činnosti“. 
Upřednostňujeme vyplnění přímo v centrální evidenci, nebo přes odkaz na vyplnění 
v centrální evidenci. 
TERMÍN odevzdání vyplněného hlášení do 31. ledna 2023 
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Prosíme o uvedení IČO, popřípadě DIČ. Způsoby zaslání:  
I.  Vyplněním přímo v centrální evidenci  
II.  Emailem 

III.  Poštou na adresu Okresní sdružení hasičů, nebo vhozem do schránky 

Kancelář OSH Jitka Reichrtová    email: osh.rychnov@cmail.cz 
Využívejte úřední hodiny. 
Další dny po telefonické domluvě                    telefon   727 857 919    

 
K bodu 7) - Další informace: 
 
-  Oslavy založení SDH v roce 2023. V roce 2023 opět řada sborů oslaví významné výročí 
založení sboru a zorganizují oslavy ve svých obcích. Výkonný výbor žádá touto cestou všechny 
SDH, které tyto oslavy plánují o nahlášení předpokládaného termínu oslav (jde o vzájemnou 
dohodu mezi SDH, aby se zabránilo možnosti, že by oslavy probíhaly ve stejný den na několika 
místech v okrese. - Uveďte na druhé straně hlášení).  
 

Pořádání pohárových a ostatních soutěží  
-  Žádáme o nahlášení termínů pohárových soutěží do 20. prosince 2022. (Jedná se o SDH, 

které chtějí, aby jejich soutěž byla zařazena do termínového kalendáře soutěží v okrese 
Rychnov nad Kněžnou). 

(Při zařazení do kalendáře se na ně vztahuje úrazové pojištění, které se týká účastníku soutěže, 
ale zároveň členů SH ČMS, odpovědnost za škody je třeba si připojistit). 

Ceník hasičského materiálu a ocenění  
Čestné uznání, Pamětní list, Diplom (formát A4) zpracované kanceláří 
OSH.............................................................................................. 20,-- Kč 

Diplom, Čestné uznání tiskopis …………………………….……….10,-Kč 

Ceny ostatního hasičského materiálu se odvíjejí dle aktuálního ceníku SH ČMS. 
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Děkujeme touto cestou všem sborům a okrskům za práci,  
kterou v průběhu roku odvedly na úseku hasičského hnutí.  

Děkujeme všem starostům a aktivním členům za 
spolupráci a součinnost. 

Všem členům Sdružení hasičů přejeme příjemné prožití 
svátků vánočních a hodně úspěchů a zdraví v novém roce 
a rodinným příslušníkům děkujeme za podporu. 

 

 
 
 
PF 2023 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vkládaný list 
 
RADA Historie 

 
První schůzka rady historie v letošním roce se uskutečnila dle plánu 
26. 1. 2022 v místnosti OSH. 
 
Rada pracovala dle plánu práce schváleném na shromáždění představitelů. 
Byly přivezeny záslužné medaile OSH v počtu 50 kusů. Každá medaile má svoje číslo a ta s 
číslem 1. je uložena v prosklené skříni OSH. 
Dále rada k medailím zhotovila pamětní list a průkaz. Naše jednání se 
zabývalo přípravou focení hasičských praporů do připravované publikace. Ve třech termínech se 
prapory nafotily a byla vytvořena 
osnova k popisu praporu. 
 
Delší jednání rady se uskutečnilo 1. 6. 2022 opět 
v kanceláři OSH. Informace ohledně focení praporů. Sbory, které žehnají prapor v letošním roce 
se dofotí počátkem roku 2023. 
 
Ota Kopsa a Josef Netík se zúčastnili jednání historiků v Poličce. 
 
Dalším úkolem rady je postupně připravit fotoknihu z akcí pořádaných OSH. 
 
Zatím poslední jednání rady se 
uskutečnilo 7.9.2022 na obvyklém místě v kanceláři OSH. Poděkování těm sborům, které zaslaly 
materiál do knihy o hasičských praporech. Rada se zabývala 
navázáním spolupráce se slovenskými hasiči okresu Nitra.  
Starostovi Rychnova nad Kněžnou Ing. Janu Skořepovi byla předána medaile "Za zásluhy " s 
poděkováním za spolupráci. Další a poslední jednání je naplánováno 
na sklonku roku. 
 
 
 
 
 
Soutěže a akce v roce 2023 

 
19. ledna Gala odpoledne hasičských sportů – Divadlo U Hasičů – Praha 

 
18. února  - 26. Reprezentační ples – Staré Město 

 
? 25. března – Shromáždění představitelů SDH  
 
27. dubna – celostátní pouť hasičů Sv. Hostýn 

 
26.-28. květen – Okresní kolo hry Plamen 

 
3. června – Okresní kolo v PS 

 
17. června – Krajské kolo v PS Hradec Králové 
 
     . června Krajské kolo Hry Plamen 
 
18.-20.8. Pyrocar 2023 


