
Vyhodnocení okrsků za druhé pololetí 2010

Jednatel OSH informuje
Podmínky pro přiznání finančních příspěv-

ků splnily a doložily k 31. 1. 2011 tyto okrsky: 
Broumov, Ostaš, Bor, Hronov, Červený Koste-
lec, Mezilesí, Náchod, Nové Město n. Met., Čes-
ká Skalice, Hořičky, Jaroměř, Jasenná.

Odevzdání členských příspěvků na rok 2011 
Čl. příspěvky odevzdaly všechny SDH. Po 

termínu: Vižňov, Č. Čermná, Krčín, Studnice  
a Ř. Lhota.

Hlášení o činnosti SDH za rok 2010
Hlášení neodevzdaly SDH: Borová, Starkoč, 

Studnice. Po termínu: Vižňov, Lhota u Č. Kos-
telce.

V evidenci máme 133 SDH = 667 MH + 4890 
členů = celkem 5557 členů + 55 přípravka.

Starý nábytek OSH
OSH přenechá starý nábytek, který byl v bý-

valé budově OSH. Jedná se o obyvákovou stě-
nu, různé skříňky, stoly apod. Bližší informace 
na OSH – J. Pich.

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

ží, oslav a jiných akcí pořádaných SDH, datum, 
SDH, název soutěže, místo a čas konání (případ-
ně komu je určena – Muži, Ženy, MH).

Kontakt na SDH
Pokud máte e-mail nebo internetové stránky 

SDH, nahlaste na OSH, abychom vám mohli za-

sílat aktuální informace (z OSH, výhodné akce 
pro hasiče, zápisy z V.V. OSH a odb. rad, apod.). 
Pokud nemáte, tak třeba soukromou mailovou 
adresu kontaktní osoby SDH, kam tyto informa-
ce můžeme zasílat.

Webové stránky OSH: www.oshnachod.cz
Webové stránky SH ČMS: www.dh.cz

Adresa kanceláře OSH Náchod 
Kancelář OSH je od května 2009 přestěhova-

ná zpět na náměstí T. G. Masaryka 69 – oprave-
ná červená budova vedle hotelu Beránek v Ná-
chodě, první patro.

Pracovní dny: Po 8–16 hod., Út, Čt, Pá 8–15 
hod. (mezi 11.30 až 13.30 hod. půl hodiny pau-
za 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) 

 
Také jsme zrušili P.O.Box, takže ten již do ad-
resy nepište!

V budově na náměstí dole za hlavními dveřmi 
máme poštovní schránku, do ní také můžete do-
pisy na OSH vhazovat, hlavní dveře jsou otevře-
né od rána až do večera.

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

Vážené sestry a bratři,

máme za sebou období výročních valných 
hromad sborů a okrsků SDH našeho okresu. 
Na těchto jednáních se hodnotila činnost sbo-
rů a okrsků. Pokud bylo v našich silách, účast-
nili se výročních valných hromad zástupci vý-
konného výboru, aby zodpověděli dotazy od 
vás členů anebo je přednesli na jednání vý-
konného výboru. Jsem rád, po odevzdání hlá-
šení o činnosti sborů za rok 2010 se nám nijak 
významně nezměnil počet členů našich sborů. 
To znamená, že nás práce ve sborech a jed-
notkách stále baví a zajímá. V letošním roce se 
nám podaří úspěšně dokončit největší dotač-
ní projekt přeshraniční spolupráce krajského 
sdružení hasičů a polských kolegů. Jedná se  
o vybavení některých jednotek požární ochra-
ny novými cisternami. Do kraje přibude 11 
cisteren a do našeho okresu cisteren pět. Jsem 
rád, že se toto podařilo dotáhnout do zdárné-
ho konce, i když v prvopočátcích tomu asi má-
lokdo věřil. 

Vážení hasiči, blíží se nám čas soutěží, jak 
mládeže, tak dospělých. Postupová kola do-
znají určitých změn, doufám, že k lepšímu. In-
formoval jsem o nich starosty okrsků na jed-
nání výkonného výboru a budu o nich hovo-
řit i na jarním zasedání starostů sborů ve Vel-
ké Jesenici. Snad se povede zvýšit počet sou-
těžních družstev na okresním kole v požárním 
sportu dospělých. Co se týče mládeže, tak tam 
ani strach o činnost nemám, naši mladí hasiči 
už za sebou mají první soutěže a účast na nich 
je úctyhodná.  Doufám, že se podaří postoupit 
do vyšších kol jak mládežníkům, tak dospělým, 
a tím budou jistě kvalitně reprezentovat hasi-
če našeho okresu.

Dalším důležitým úkolem na soutěžích je 
činnost rozhodčích. Na úseku mládeže již mají 
rozhodčí po školení a přezkoušení. Co se týče 
rozhodčích pro požární sport, tak se nám na 
okresní sdružení nenahlásil takřka žádný zá-
jemce o přezkoušení a prodloužení kvalifikace 
rozhodčího. Proto vás žádám o urychlené na-
hlášení zájemců, abychom přezkoušení mohli 
provézt. V letošním roce končí platnost průka-
zů 18 rozhodčím a 38 má kvalifikaci propad-
lou již z dřívější doby. 

Vážené sestry a bratři, přeji vám všem hod-
ně úspěchů v letošním roce, hlavně hodně 
zdraví a osobní pohody. Předejte poděkování 
za trpělivost a shovívavost rodinným přísluš-
níkům a budu se s vámi těšit na viděnou na 
akcích, které budou pořádat buď sbory dob-
rovolných hasičů nebo Okresní sdružení hasi-
čů Náchod.

Ivan Kraus 
starosta OSH Náchod 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Náchod 
nabízí možnost účasti na 23. ročníku tradičního letního tábora MH

KAMENEC 2011
Místo:  Tábor Kamenec v Orlických horách je umístěn v malebném údolí říčky Zdobnice 

mezi rekreačním střediskem Luisino údolí a Zdobnicí, uprostřed lesů Orlických hor. 
Je to tábor stanový, pro nejmladší táborníky je připraveno ubytování v dřevěném 
srubu. Tábor je určen všem, jak mladým hasičům, tak i nehasičům!          

Termín konání tábora: sobota  30. 7. –  sobota 13. 8. 2011
 Místo převzetí a předání dětí je přímo na LT Kamenec.
 Tábor je určen především pro děti ve věku 7–15 let 
Zaměření tábora:
 Tábor nebude výhradně hasičský, ale bude zaměřený na pobyt v přírodě, se získáním 
 základních tábornických dovedností, se spoustou her a soutěží. 
Cena tábora: 3.400 Kč     
Způsob přihlášení na LT a další dotazy Vám zodpovíme na těchto telefonních číslech:
 Eliška Krulišová – evidence přihlášek – tel. 608 857 667
 Jana Rousková – hospodář – tel. 606 650 680 
 Patrik Vácha – vedoucí tábora – tel. 737 952 944
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List hasičů
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Okresní soutěž v požárním sportu – 2011
Okresní soutěž se koná v sobotu dne 4. červ-

na 2011 v Náchodě (stadion Na Hamrech). 
Tato soutěž bude spojena s Okresní soutě-

ží Dorostu – po disciplínách se boudou střídat.
Písemné přihlášky určené pro letošní rok, 

o které si soutěžní družstva mohou zažádat na 
OSH Náchod, 547 01 Náchod nebo stáhnout  
z internetu na www.oshnachod.cz, zašle-
te ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ nejpozději do 23. 5. 
2011 na OSH Náchod. 

S přihláškou bude vybírána záloha na star-
tovné 500 Kč, která bude družstvu vrácena při 
prezenci; pokud družstvo na soutěž nepřijede, 
je záloha nevratná!!! Stravu si bude hradit kaž-
dý sbor sám! 

Upozornění: Řádně vyplňte soutěžící v bě-
hu na 100 m!!! Jak napíšete jména a pořadí, tak 
soutěžící poběží, nebudou prováděny změny 
v den soutěže, pouze z vážných důvodů (pro 
nemoc apod.)!!! Při prezenci se budou vybírat 
členské průkazy soutěžících (i s fotkou a razít-
kem OSH přes foto)!

Soutěže se může zúčastnit sedmičlenné družstvo dorostenců a do-
rostenek (případně smíšené družstvo) a jednotlivci z řad členů SH 
ČMS, ve věku 14-18 let. Družstvo může být doplněno max. dvěma 
členy ve věku 13 let (tito členové pouze s písemným souhlasem ro-
dičů nebo zákonného zástupce, který předloží vedoucí družstva při 
prezenci).

Kategorie: 
družstva – dorostenci, družstva – dorostenky, družstva – smíšená
jednotlivci – dorostenci, jednotlivci – dorostenky
Soutěž proběhne společně s okresním kolem v požárním sportu, 

jednotlivé disciplíny budou vždy plněny v pořadí: požární sport – 
dorost (závodník SDH může startovat v obou soutěžích, vždy však  
v každé pouze za jedno družstvo).

Termín soutěže: sobota 4. 6. 2011

Místo soutěže: Náchod – stadion Hamrech (u plaveckého bazénu)
Prezence: 7.45–8.15 hodin
Zahájení: 8.20 hodin
Začátek soutěže: 9.00 hodin

Soutěž se bude provádět dle platných Směrnic celoroční činnosti 
dorostu a bude se skládat z těchto disciplín:

Družstva: požární útok, štafeta 4x 100 metrů, běh na 100 metrů  
s překážkami jednotlivců, test z PO

Jednotlivci: běh na 100 metrů s překážkami jednotlivců, dvojboj 
jednotlivců, test z požární ochrany

Disciplína požární útok bude probíhat s jednotnými stroji PS-12 
dodanými pořadatelem.

Z programu okresního kola se vypouští ZPV.
Do oblastního kola postupují vítězové obou kategorií družstev a tři 

nejlepší jednotlivci z každé kategorie.
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 20. 5. 2011 na OSH 

Náchod.
Úplné Propozice okresní soutěže dorostu najdete na www.oshna-

chod.cz nebo má starosta okrsku.

Termín soutěže: 28. 5. 2011
Místo soutěže: sportovní areál ZŠ Náchod-Plhov
Kategorie: mladší a starší družstva                        

Soutěž se bude provádět dle platných Směrnic celoroční činnosti 
mládeže platných od 1. 9. 2004 a Dodatky ke Směrnicím hry Plamen  
pro okres Náchod platnými od 1. 1. 2011.

Účast kolektivů dle platného postupového klíče pro kvalifikaci 
okresního kola hry Plamen 2011.

Každý soutěžící musí mít s sebou: zdravotní průkaz, průkaz pojiš-
těnce, potvrzení o zdravotní způsobilosti, členský průkaz člena MH 
nebo SH ČMS.

Součástí okresního kola bude opět hodnocení kronik jako dokladu 
o celoroční činnosti kolektivu MH. 

V soutěžním družstvu mohou startovat maximál-
ně tři soutěžící mladší 18 let, starší 15 let, rozhodují-
cí pro posouzení věku je datum konání soutěže.

PROPOZICE K SOUTĚŽI:
Sraz členů technické čety – 7.00 hod.
Sraz rozhodčích a časoměřičů – 7.00 hod.
Prezence soutěžních družstev – 7.45–8.15 hod.
Porada s vedoucími družstev – 8.15–8.20 hod.
Nástup soutěžních družstev – 8.20 hod.  
Rozmístění rozhodčích a tréninky soutěžících 
– 8.30–8.55 hod.
Zahájení soutěže – 9.00 hod.

Disciplíny:
1. Pořadová příprava: Velitel nebo určený člen 

družstva nechá nastoupit soutěžní družstvo do poža-
dovaného tvaru (v řad nebo v zástup) asi 20 m od sta-
noviště disciplíny „Pořadová příprava“ (plocha sta-
dionu). Může využít tzv. základního postoje nebo 
zvolit postup popsaný v metodických listech Cvičeb-
ního řádu (PŘV 2–7).

U dalších disciplín PS (PÚ, štafeta a jednot-
livci) se již hlášení nepodává.

Hodnocení je pouze: splnil nebo nesplnil. 
Body se neudělují a nezapočítává se tato disci-
plína do celkového hodnocení.

 2. Požární útok: dle platných pravidel PS 
(stroj nenastartovaný) s použitím přetlakového 
ventilu, pro všechna družstva jednotná PS 12 
v PÚ (PS12 i př. ventil zajistí OSH), terče ná-
střikové, s doplňky dle SIAŘ 17/2010 (použi-
tí O kroužků, použití pojistek na dopravním ve-
dení B „Nutné doložit certifikát od výrobce“). 
Nástavce hrdla nejsou povoleny.

 3. Běh na 100 m s překážkami: dle platných 
pravidel PS

 4. Štafeta 4x 100 m: proběhne na oválu; ná-
řadí dle SIAŘ 17/2010, povolená minimální 
hmotnost žebříku je 8,5 kg. Pokud bude druž-
stvo stavět dvě štafety – bude to nahlášeno roz-
hodčímu disciplíny a všichni soutěžící budou 
připraveni k provedení.

Celé OZ mají starostové okrsků nebo najde-
te na www.oshnachod.cz.

Okresní kolo DOROSTU 2011

Okresní kolo hry Plamen 2011

Předpokládaný časový harmonogram:
7.00–7.45   Prezence soutěžních družstev
8.00–8.30   Informace pro vedoucí soutěžních družstev
8.30  Nástup rozhodčích na stanoviště
8.30–8.45 Zahajovací nástup soutěžních družstev
16.00  Vyhlášení výsledků
Úplné Propozice okresní soutěže dorostu najdete na www.oshnachod.cz nebo má 

starosta okrsku.



Činnost na úseku prevence Soutěže, oslavy a další akce 
konané SDH v okrese NáchodChtěl bych Vás informovat o činnosti prevence PO od posled-

ního shromáždění starostů, tedy od konce listopadu po dnešek. 
Jak je již tradicí konal se 19. a 20. listopadu podzimní semi-

nář preventistů sborů, okrsků a preventistů pracujících pro obce. 
Semináře se zúčastnilo celkem 42 preventistů. Program jako 
vždy byl bohatý a zajímavý. Projednávalo se nářízení  vlády  
č. 91/2010 Sb. o komínech, nařízení vlády č. 208/2010 Sb. o zá-
bavné pyrotechnice. Proběhlo školení na téma asistenční (po-
žární) hlídky. Účastníci byli seznámeni s novinkami jak v PO, 
tak i v prevenci. Rovněž proběhlo přezkoušení zájemců o zís-
kání či obnovení (u těch, kteří mají odbornost propadlou – tedy 
déle než pět let od získání odbornosti) odbornosti preventista III.  
a II. stupně jakož i pravidelného přezkoušení preventistů pracují-
cí pro obce. Nechyběla ani již tradiční exkurze. Tentokrát to byla 
exkurze do fy Saar Gummi Czech, s. r. o., v Malém Poříčí.

Preventisté se formálně rozloučili s vedoucím prevence ÚO 
HZS Náchod mjr. Stanislavem Hurdálkem, který odchází dnem 
31. 12. 2010 do důchodu. Bylo mu poděkováno za jeho práci, 
kterou vykonával pro požární prevenci. Jako pozornost mu byl 
předán dárkový balíček.

Závěrem se ještě uskutečnilo jednání ORP, kde bylo provede-
no předběžné vyhodnocení proběhlého semináře. Dále byl pro-
jednán návrh na rozšíření ORP a to o nového vedoucího preven-
ce územního odboru HZS Náchod ing. mjr. Františka Stejska-
la, který nahradí od 1. 1. 2011 mjr. Stanislava Hurdálka. Návrh 
byl odsouhlasen. Tím se ing. mjr. Fr. Stejskal stal členem OORP. 
Odstupující br. Hurdálek zůstává i nadále členem OORP. V dal-
ším jednání byla příprava plánu činnosti ORP na rok 2011. Co 
se týká odborností, tak k 31. 12. 2010 máme 18 držitelů odbor-
nosti preventista III. stupně, 27 II. stupně a šest držitelů preven-
tista I. stupně.

Další jednání rady se konalo 23. 2. 2011. Na jednání byl příto-
men vedoucí KORP br. Vrba. 

Hlavním bodem jednání byla příprava semináře OORP Králo-
véhradeckého kraje, který se uskuteční na jaře ve Velkém Poříčí. 
Dále se předběžně jednalo o provedení okresního semináře pre-
vence, který bude 15. a 16. dubna opět ve Velkém Poříčí.

Krajský seminář OORP plánovaný na jaro se uskutečnil  
1. a 2. dubna ve V. Poříčí za účasti členů odborných rad ze všech 
pěti okresů kraje, kde vedoucí prevence HZS kraje ing. arch. plk. 
Petrák, seznámil členy OORP s problematikou prevence v PO,  
s problematikou tzv. „Létajících přání „(balonků) s problemati-
kou plynných paliv pro auta. Dále ing. mjr. Stejskal probral nové 
nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o komínech, por. M. Schefzů pak 
vyhlášku č. 23/2008 Sb. Br. Vrba seznámil přítomné s metodic-
kými listy a s připravenou publikací o asistenčních hlídkách v di-
vadle. Na závěr bylo dohodnuto, že tato setkání OORP kraje se 
budou konat každý rok.

To by bylo asi tak vše o prevenci k dnešnímu dni.  
 vedoucí OORP Náchod – Beran Josef

Akce poháry – při nákupu nad 1.000 Kč – pohár v hodnotě 200 Kč zdarma! Akce poháry – při nákupu nad 2000 Kč – sada pohárů 3 ks zdarma!
Tabák West naproti horní nemocnici-porodnici v Náchodě (ul. Bartoňova 491; provozní doba  pondělí–pátek 5.30–16.00 hod., sobota 6.00–11.00 hod. 

A další nabídka – pro věrné spolupracovníky a zákazníky – mimořádná nabídka na ČARODĚJNICE:
staň se odpalovačem ohňostroje a zpestři sobě a svým spoluobčanům poslední dubnový den!!!

Připravili jsme pro Vás: pyrotechnický set na jedno i více zapálení v hodnotě 4.000 Kč – cena pro věrné zákazníky pouze 2.500 Kč za 4–5 min. 
„ČARODĚJNICKÉ OHŇOSTROJNÉ ŠOU“ Objednávky zasílejte na adresu greiz.gross@tiscali.cz, nebo volejte 776 111 067!!! 

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a přejeme všem hodně zdraví a úspěchů!!! OHŇOSTROJE NÁCHOD – Jiří Gross

(pokračování na straně 4)

Datum Pořádá:  SDH, ... Název soutěže Poznámka (začátek od, kde,…)
23. 4. Běloves Memoriál Jirky Beka, MH od 9 h. Dětské dopr.hřiště ÚAMK
23. 4. Běloves Běloveský kilo, dorost od 14 h. Dětské dopr.hřiště ÚAMK
6. 5. Zábrodí O pohár st. obce Zábrodí MH od 16 hod.; M,Ž od 17 hod.
6. 5. okrsek Č. Kostelec okrsková soutěž, hřiště v Zábrodí společně se soutěží v Zábrodí
7. 5. Heřmanice O pohár starosty obce Heřmanice, M, Ž, MH, st.garda 
   od 9.30 v Brodě mezi mosty 
7. 5. Radešov soutěž Radešovská osma
8. 5. Nízká Srbská Pohár starosty SDH, MH od 9 h. Hřiště u HZ
13. 5. okrsek N.Město n.M. okrsková soutěž v PÚ od 16.30 hod. ve Vrchovinách
14. 5.  Bezděkov n. M. O pohár starosty obce od 13 hod.
14. 5. okrsek Náchod okrsková soutěž od 9 hod. v Dolní Radechové
14. 5. okrsek Jasenná okrsková soutěž v Šestajovicích  (+120 let SDH Šestaj.)
14. 5. Velký Třebešov soutěž O pohár obecního úřadu
21. 5. Bohdašín Bohdašínský pohár, MH od 9 h. Hřiště pod lesem
21. 5. Božanov o Pohár starosty od 9 hod. + okrsková sout.
21. 5. okrsek Broumov okrsková soutěž  v Božanově
21. 5. Jizbice O pohár starosty SDH Jizbice – NHPL od 10 hod.
22. 5. okrsek Ostaš okrsková soutěž  ve Žďáru n.Met. 
28. 5. OSH Náchod Okresní kolo soutěže hry Planem ZŠ Plhov Náchod
28. 5. Josefov Josefovský pohár, M, Ž, MH od 10 hod. u Podklasného mlýna 
28. 5. okrsek Jaroměř okrsková soutěž od 9 hod. u Podklasného mlýna 
28. 5. Velká Jesenice soutěž – NHPL od 10 hod.
29. 5. Česká Metuje soutěž
 Hejtmánkovice Pohár starosty obce 
 Bělý soutěž O bělský džbánek
3. 6. okrsek Hořičky  okrsková soutěž  v Brzicich od 17 hod.
4. 6. OSH Náchod Okresní kolo soutěže dorostu Stadion Na Hamrech  Náchod
4. 6. OSH Náchod Okresní kolo soutěže v PS Stadion Na Hamrech  Náchod
4. 6. Nízká Srbská O pohár starosty SDH a okrsku BOR 
   od 9 hod., ke 130 letům SDH + okrsková sout.
4. 6. okrsek Bor okrsková soutěž  od 9 hod. v Nízké Srbské
4. 6. Slavětín n. Met. Slavětínský pohár – PÚ, M, Ž, MH od 14 hod.
10. 6. Horní Radechová Radechovský kopeček - noční soutěž VČHL od 22 hod.
11. 6. Otovice soutěž hřiště TJ Sokol Otovice
11. 6. Žďárky Žďárecká špička                                   pouze Ž
11. 6. Slatina n. Úpou O putovní pohár starostky obce od 9 hod.
11. 6. Bělý Bělský džbánek 
11. 6. Blažkov soutěž – NHPL od 10 hod.
11.-12. 6. KSH KHK Krajské kolo soutěže hry Plamen a Dorostu Hradec Králové
18. 6. Bohuslavice Pohár st.y obce Bohuslavice v PÚ, MH od 9 h. Sokolská zahrada
18. 6. Bohuslavice Pohár st. obce Bohuslavice v PÚ, M, Ž od 13 h. Sokolská zahrada
18. 6. Broumov O pohár starosty města od 8.30 hod. v Broumově PS
18. 6. Velká Ledhuje O pohár starostky obce Police nad Metují 
   od 9 hod., Hasič.cvičiště v Ochozi 



19. 6. Žernov soutěž VČHL 
25. 6. Bezděkov n. M. Bezděkovská šedesátka, MH od 8.45 h. Hřiště 
25. 6. KSH KHK Krajské kolo soutěže v PS Trutnov
25. 6. Rožmitál soutěž od 9.00 hod. u vysílače
25. 6. Vršovka soutěž – NHPL od 10 hod.
26. 6. Stolín Stolínské a Hřibojedské šedesátky, MH od 8.30 h. hřiště SDH Stolín
2.-6. 7. SH ČMS MČR děti a dorost Ostrava
2. 7. Vlkov Vlkovská ulička + O putovní pohár starosty obce
2. 7. Černčice O Pohár starosry Černčic od 13 hod.
5. 7. Rožnov O put.pohár starosty obce v PÚ, MH, M, Ž
5. 7. Velichovky pohárová soutěž - VČHL, M, Ž od 12 hod.
5. 7. Hořičky Pohár starosty obce od  9 hod.
15. 7. Provodov Provodovská proudnice
16. 7. Martínkovice O pohár starosty obce Chata pod Korunou
16.-23. 7.SH ČMS Mezinárodní soutěž dětí v CTIF Kočevje, Slovinsko
30.7.-13.8. OSH Náchod Letní tábor MH Kamenec
19.-21. 8.SH ČMS MČR v PS společné HZS i SH ČMS Ostrava
13. 8. Nachořany O pohár starosty obce Nahořany, MH od 10 hod.
13. 8. Nachořany O pohár starosty obce Nahořany, Ž, M od 13 hod.
20. 8. Přibyslav Přibyslavský pohár – netradiční PÚ     M,Ž,MH od 9 hod.
27. 8. Vysokov soutěž o Pohár starostky Vysokova – NHPL od 13 hod. u Myslivce
27. 8. Rokytník Turovská proudnice v netradičním útoku - M,Ž,MH
27. 8. Jasenná Jasenský pohár, MH od 9 hod. 
27. 8. Jasenná Jasenský pohár, M, Ž od 13 hod.
3. 9. Nový Hrádek soutěž – NHPL od 13 hod.
4. 9. Lhota u ČK soutěž VČHL 
10. 9. Žernov Žernovské hry, MH od 9 h. Hřiště u sokolovny
10. 9. Jetřichov pohár starosty Jetřichova 
10. 9. Vysoká Srbská O pohár starosty obce – soutěž v PS nad 40 let
10. 9. Červený Kostelec O pohár starosty města Č.Kostelec od 10 hod.
10. 9. Bukovice soutěž v PÚ - NHPL od 13 hod.
17. 9. Jaroměř Jaroměřský pohár, MH od 9.30 h. areál PS Jaroměř
17. 9. Lhota-Machov O putovní pohár SDH 
17. 9. Kramolna Kramolenský pohár – NHPL od 13 hod.
18. 9. okrsek ČK a H.Rybníky Přebor dorostu,  dorost-jednotlivciod 9 h. - hřiště Zábrodí
24. 9. SH ČMS MČR v CTIF Dvůr Králové nad Labem
24. 9. Suchý Důl Putovní Svatováclavský pohár 
1. 10. Hronov Hronovský pohár, MH od 9 h. HZ Hronov a okolí
1. 10. Hlavňov O putovní pohár SDH Hlavňov
1. 10. Jezbiny Zlatá proudnice 
15. 10. Mezilesí Mezileský pohár v ZPV, MH od 9 h. HZ a okolí

Oslavy SDH – 2011      

? Velký Dřevíč  125 let 
? Velké Poříčí 130 let
? Provodov 60 let
14. 5. Šestajovice 120 let + okrsková soutěž
21 . 5 Nízká Srbská 130 let, pouze Slavnostní schůze  od 18 h. v rest.Obecní dům Machov
28. 5. OSH Náchod Okresní soutěž hry Plamen ZŠ Plhov Náchod
4. 6. OSH Náchod Okresní     dorostu Stadion Na Hamrech  Náchod
4. 6. OSH Náchod Okresní soutěž v PS Stadion Na Hamrech  Náchod
4. 6. Nízká Srbská 130 let – soutěž v PS + okrsková soutěž
4. 6. Nízká Srbská 130 let – taneční zábava se skupinou Nanovor od 20 hod.
11.-12. 6. KSH KHK Krajské kolo soutěže hry Plamen a Dorostu Hradec Králové
17. 6. Bezděkov n. M. 130 let – slavnostní schůze 
18. 6. Bezděkov n. M. 130 let – průvod, posezení, hudba
17. a 18.6. Pěkov 130 let 
25. 6. KSH KHK Krajské kolo soutěže v PS Trutnov
2. 7. Hořičky 130 let od 13 hod.
3. 9. Velký Dřevíč 125 let

Další akce SDH 2011                  
30. 4. Velký Dřevíč Čarodějnický rej + stavění máje
1. 5. Jezbiny Oslava Svátku práce od 14 hod. v areálu TJ Sokol Jezbiny
21. 5. Slatina nad Úpou Taneční zábava Nanovor přírodní parket Slatina n. Úpou
17.-19.6. Velký Dřevíč Dřevíčská lávka + dětský den
18. 6.  okrsek Náchod Den s hasiči okrsku Náchod, ukázky ap.  od 14 hod. na náměstí T.G.M.
18. 6. KSH KHK Krajské setkání „přípravek“ od 10 hod. v Bílých Poličanech
6. 8. Slatina nad Úpou Taneční zábava Nanovor přírodní parket Slatina n. Úpou
20. 8. okrsek Bor sportovní akce okrsku na hřišti v N.Srbské
26.-28. 8. Pyrocar  Přibyslav u Havlíčkova Brodu
27. 8.  Slatina nad Úpou  Taneční zábava Prorados přírodní parket Slatina n. Úpou
30. 9. Nízká Srbská Běh okolo RZU
8. 10. Bohuslavice Posvícenská zábava od 20 hod. v Orelně
15. 10. Martínkovice Drakiáda
11. 11. Martínkovice Posvícenská zábava
26. 11. Martínkovice Čertovské klání

Zpráva z odborné rady 
velitelů – jaro 2011

Odborná rada velitelů na svém letošním prv-
ním zasedání provedla kontrolu činnosti okrsků,  
a to hlavně na úseku školení a výcviku a také na po-
řadatelství 1 kola v požárním sportu.

Bylo konstatováno, že až na čtyři okrsky není 
v okrscích prováděn výcvik dle cvičebního řádu 
tak, jak bylo dohodnuto a odsouhlaseno ve V.V.  
a na shromáždění starostů a aktivu velitelů.

Okrsky prováděná taktická cvičení, ač je jim 
na různých školeních věnována značná pozor-
nost, mají nejvíce nedostatků v dokumentaci, ale  
i ve vlastním provádění jsou značné chyby. Také ne 
ve všech okrscích byly organizovány soutěže v po-
žární sportu I. kolo. Vše ostatní je ke stažení na 
webu okresního sdružení ČMS. ORV věnuje vel-
kou pozornost školení a výcviku a nemůže nečinně 
jen přihlížet, jak jeden okrsek za druhým přestává 
na tomto velice důležitém procovat a vyvíjet jakou-
koliv činnost. Znovu mi dovolte zopakovat již po-
několikáté zde vyřčenou skutečnost, že právě okr-
sek má velké možnosti zrovna tento úsek školení 
a výcviku ovlivnit. A když uvážíme, že ani v sa-
motných sborech se tomuto stálému úkolu nevěnu-
je potřebná pozornost, je to stav velmi špatný a mu-
síme se pokusit společně s vámi ho napravit. Naše 
JSDH se v součastné době dostávají k složitým zá-
sahům, a proto je nutné se školit a cvičit a tím se 
snažit přiblížit k požadavku poškozených spoluob-
čanů. Od těchto JSDH se očekává rychlost, kvalita, 
ale i vlastní bezpečnost. Proto bylo navrženo a od-
souhlaseno ve V.V. několik změn:

1. ORV již nebude sledovat výcvik dle cvičební-
ho řádu a tuto činnost ponechá v kompetenci okrs-
kových velitelů.

2. V hodnocení okrsků mimo jiné stále zůstáva-
jí dvě školení, soutěž v PS a provedení tematické-
ho cvičení, kde hlavně půjde nejen o správnou do-
kumentaci těchto cvičení, ale hlavně splnit úkoly, 
které pro účel procvičení na každý rok určí ORV 
a ty by se pak měly objevit v průběhu námětové-
ho cvičení.

3. Vždy pak budou ještě jmenovitě uvede-
ny v dokumentaci tématického cvičení v kapito-
le „Účel cvičení“, JSDH jej již budou procvičovat  
a v taktickém cvičení předvádět od dubna letošní-
ho roku 2011. Důležitou povinností pro okrsky je 
povinnost 14 dní před konáním tématického cviče-
ní tuto skutečnost nahlásit na OSH ČMS v Nácho-
dě (br. Pich). 

Za splnění tohoto úkolu zůstává vyplacení dota-
ce 200 Kč pro okrsek. 

Všechny úkoly tématického cvičení lze zjistit na 
webu OSH Náchod v kapitole Tiskopisy ke stažení 
pod názvem Vzorová osnova cvičení, kde v oddíle 
„Účel“ jsou úkoly k plnění.

Z dalších informací uvádím:
– Kurz hasiče od 18. 4. do 22. 4. ve Velkém Po-

říčí.
– Okresní soutěž v PS 4. 6. 2011 v Náchodě na 

Hamrech. Požární útok se jede na jeden stroj, kte-
rý dodá pořadatel.

– Připravujeme praktické školení strojníků JPO 
II a III ve Velkém Poříčí. Rozdělení okrsků najdete 
opět na webu v kapitole odborná způsobilost, pod 
názvem praktické školení strojníků JPO II a III.

Přijdou přihlášky. V roce 2012, zorganizujeme  
i podobné cvičení pro strojníky JPO V a VI.

Paclík Miloslav, vedoucí ORV

ŽÁDÁME  VŠECHNY  STAROSTY, 
kteří „SOPTÍKA“ obdrželi, aby ho předali 
i dalším členům svého sboru!!!
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