
Jednatel OSH informuje
Informace pro hasiče

Sledujte průběžně naše internetové stránky  
i stránky KSH ČMS a stránky ústředí SH ČMS, 
kde najdete spoustu zajímavých a důležitých in-
formací. 

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

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

oslav a jiných akcí pořádaných SDH – datum, 
SDH, název soutěže, místo a čas konání (případ-
ně komu je určena – Muži, Ženy, MH). Vaše sou-
těže a celé pozvánky vkládáme na naše internet. 
stránky pod odkaz „Soutěže“ a „Pozvánky, pro-
pozice apod. ...“. Jinak všechny akce dáváme do 
Kalendáře soutěží, který průběžně aktualizujeme 
a posíláme mailem, i aktualizujeme na našich in-
ternet. stránkách www.oshnachod.cz.

Vyhodnocení okrsků za druhé pololetí 2012
Podmínky pro přiznání finančních příspěv-

ků splnily a doložily k 31. 1. 2013 tyto okrsky: 
Broumov, Meziměstí, Ostaš, Bor, Náchod, Mezi-
lesí, Nové Město n. Met., Česká Skalice, Hořič-
ky, Jaroměř, Jasenná, Velichovky.

Odevzdání členských příspěvků na rok 2013 
Čl. příspěvky odevzdaly všechny SDH. Po ter-

mínu: Meziměstí, Vernéřovice, Mezilečí, Sviniš-
ťany, Šestajovice, Josefov, Rychnovek.

Hlášení o činnosti SDH za rok 2012
Hlášení neodevzdala: Veba 02 Velká Ves, Svi-

nišťany, Starkoč, Studnice, Vernéřovice. 

Po termínu: Mezilečí, Hustířany.

V evidenci máme 133 SDH = celkem 5 785 
všech členů.

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

valé budově OSH. Jedná se o různé skříňky, stoly 
apod. 

Bližší informace na OSH – J. Pich.

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.

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

ná zpět na náměstí T. G. Masaryka 69 – opravená 
červená budova vedle hotelu Beránek v Nácho-
dě, 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

Sestry a bratři
jsme na počátku roku 2013 a opět plánuje-

me činnost sborů v našem okrese. Máme před 
sebou spoustu práce a věřím, že i v této neleh-
ké době se nám podaří vše zvládnout. Máme 
za sebou výroční valné hromady sborů a okrs-
ků. Jsem rád, že na základě hlášení o činnosti 
sborů se nijak radikálně nezměnil počet zare-
gistrovaných členů SDH našeho okresu. 

Rok 2012 byl pro nás smutný, neboť naše 
hasičské řady opustili naši kamarádi a já 
bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří 
se s nimi přišli důstojně rozloučit. Čest jejich 
památce. 

V letošním roce již máme za sebou první 
část školení JPO ve spolupráci s Hasičským 
záchranným sborem Královéhradeckého kra-
je, územním odborem Náchod. V jeho čele sto-
jí od počátku roku plk. Ing. David Pouč, který 
vystřídal svého předchůdce Bc. Jana Adamce. 
Nový ředitel HZS KhK ÚO Náchod se dle 
možností zúčastňuje jednání výkonného výbo-
ru, kde plánujeme společné akce a vzájemnou 
spolupráci.

Další činností jsou plánované akce okres-
ních odborných rad. Mládežníci již rozjeli le-
tošní soutěžní činnost, připravují se nebo už 
proběhla školení vedoucích a instruktorů ko-
lektivů mládeže, školení a přezkoušení rozhod-
čích Hry plamen a dorostu. Preventisté při-
pravili zajímavý seminář na učilišti pro členy 
okresních odborných rad celého kraje. V sekci 
velitelů je rozjeto školení velitelů a strojníků 
jednotek PO, příprava soutěží a také školení 
a přezkoušení rozhodčích pro požární sport.  
Po jisté odmlce se v letošním roce navrátíme 
na konání krajských soutěží mládeže, dorostu 
a dospělých společně s Pardubickým krajem. 
Pořadateli mládežnických soutěží bude náš 
kraj, respektive okres Trutnov a dospělí soutě-
žící pojedou reprezentovat náš okres do Svitav.

Dalšími akcemi bude naplánování činnosti  
Aktivu zasloužilých hasičů, samaritánů a his-
torie.

Vážené sestry a bratři, to je asi v krátkos-
ti vše k naplánované činnosti v následujícím 
období. Je mnoho sborů, u  kterých jsem se 
nemohl zúčastnit výročních valných hromad, 
proto chci touto cestou poděkovat všem čle-
nům našeho sdružení za činnost, kterou vytvá-
říte pro rozvoj hasičstva. Chtěl bych také po-
děkovat rodinným příslušníkům za ohromnou 
podporu naší činnosti. Také všem sponzorům, 
přátelům, HZS, Krajskému úřadu, městským  
a obecním úřadům za pomoc při akcích v loň-
ském roce. Doufám, že tato podpora bude pla-
tit i pro rok 2013. S vámi všemi se budu těšit 
na viděnou na společných akcích roku 2013.

Přeji vám i vašim rodinným příslušníkům 
hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní i rodinné 
pohody.

Ivan Kraus, starosta OSH Náchod
  

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Náchod
Nabízíme Vám možnost účasti na již 25. ročníku tradičního letního tábora MH okresu Náchod

KAMENEC  2013
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.            
Termín konání tábora: sobota 27. 7. –  sobota 10. 8. 2013
  Místo převzetí a předání dětí je přímo na LT Kamenec.
 Tábor je určen především pro děti ve věku 7–16 let 
Zaměření tábora:
Tábor nebude výhradně hasičský, ale bude zaměřený na pobyt v přírodě, se získáním zá-
kladních tábornických dovedností, se spoustou her a soutěží. 
Cena tábora: 3.600 Kč (3.200 Kč pro každého dalšího sourozence)
Způsob přihlášení na LT a další dotazy Vám zodpovíme na těchto telefonních číslech:
           Eliška Riegerová – hospodář, evidence přihlášek – tel. 608 857 667
             Patrik Vácha –s vedoucí tábora – tel. 737 952 944
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Z činnosti prevence
První akcí po podzimním shromáždění starostů 

byl podzimní seminář prevence, který se konal ve 
dnech 23. a 24. listopadu opět ve školicím středis-
ku HZS ve Velkém Poříčí. Semináře se zúčastnilo 
celkem 25 preventistů a 5 lektorů z řad přísluš-
níků HZS. Seminář obsahoval bohatý program. 
Preventisté byli např. seznámeni se zákonem  
č.  350 o chemických látkách a směsích, dále se změ-
nou ČSN 73 0810/Z1 požární bezpečnost staveb  
– Společná ustanovení (zateplování objektů). Ne-
chyběly ani novinky v PO a z prevence. V průbě-
hu pátečního odpoledne pak proběhla prezentace  
a ukázky firem: STADA  CZ,  s. r. o. – dveře, 
včetně protipožárních, a fy Saint Gobain Con-
struction  Products, a. s., divize  Isover – tepelně 
izolační  materiály, nové konstrukce v návaznosti 
na ČSN 73 0810/Z1. Na závěr pak proběhla disku-
ze k proškoleným tématům a přezkoušení zájemců 
o získání odbornosti Preventista III. a II. stupně, 
jakož i přezkoušení preventistů zajišťující požár-
ní prevenci pro obce. Co se týká počtu získaných  
a platných odborností k 31. 12. 2012 v našem 
okrese je následující. Máme 15 držitelů odbor-
nosti III. stupně, 22 držitelů II. stupně, 10 držitelů 
I. stupně a 13 preventistů zajišťující požární pre-
venci v obcích. Na závěr proběhlo i krátké jednání 
okresní odborné rady prevence, kde mimo jiné byl 
navržen plán činnosti ORP na rok 2013.   

Další akcí bylo dle plánu činnosti jednání 
rady. Ta se sešla 19. února. Jednání se zúčastnil 

Zásahová přilba Kalisz VULKAN AKCE - + ZDARMA Nomexová kukla SPECIÁL 5 580,- Kč
Páteřová deska Rock PIN AKCE 6 945,- Kč
Sada přileb CAMP ROCK STAR Akce - červená, modrá, bílá  6 450,- Kč
Suchý oblek QUATRO akce - + ZDARMA vodácká přilba s ochranou uší Buckaroo a pádlo Plastic C1 RAFT 11 760,- Kč
Zásahová přilba Kalisz Vulkan - fotoluminiscenční AKCE - + kukla Nomex Speciál ZDARMA 5 940,- Kč
Zásahový oblek TIGER PLUS AKCE - + nehořlavé triko PROKOP 18 138,- Kč
Zásahový oblek FIREMAN V DIAMOND AKCE - + nehořlavé triko PROKOP 17 533,- Kč
Zásahový oblek FIREMAN Strong Plus AKCE - + nehořlavé triko PROKOP 14 508,- Kč
Zásahový oblek FIREMAN Strong AKCE - + nehořlavé triko PROKOP 13 915,- Kč

i vedoucí KORP br. Vrba. Na jednání se mimo 
jiné odsouhlasil návrh, že od letošního roku 
bude okresní seminář prevence pouze jedenkrát 
ročně a to vždy na podzim. Hlavním bodem jed-
nání bylo upřesnění programu na setkání členů 
okresních odborných rad prevence našeho kraje. 
Toto setkání se uskutečnilo ve dnech 1. a 2. břez-
na ve Velkém Poříčí. Garantem tohoto setkání 
byl náměstek ředitele KHZS pro PRE a CNP 
plk. Ing. Petrák a vedoucí KORP br. Vrba. Set- 
kání bylo zahájeno vystoupením plk. Ing. Pet-
ráka k aktuální situaci v oblasti prevence. Dále 
bylo vystoupení prezidenta Společenstva komi-
níků ČR pana Emila Morávka opětovně k vlád-
nímu nařízení č. 91/2010 Sb. o kontrole a čištění 
komínů, neboť neustále trvají dohady o tomto 
vládním nařízení, zejména co je kontrola a co 
je revize komínů. Poté následovala informace 
o současném stavu, v němž se nacházejí  hasiči 
v našem kraji a v ČR. Druhý den pak následo-
vala přednáška o výrobě a instalaci protipožár-
ních dveří, PPH na akcích s větším počtem osob 
a závěrem činnost odborných rad prevence. 
Toto setkání odborných rad se již stává tradicí, 
bylo velice zdařilé a dalo členům odborných 
rad prevence mnoho nových poznatků. Závě-
rem se ještě ke krátkému jednání sešla KORP.  
Toto k činnosti prevence od podzimu 2012 do 
dubna 2013.

Josef Beran, vedoucí OORP Náchod 

Naši politici schválili novelu o pojišťovnictví, 
která nařizuje pojišťovnám podílet se na financo-
vání hasičů třemi procenty z vybraného povinného 
ručení. Co z toho plyne? Z celkově vybraného po-
vinného ručení ve výši 20 miliard korun připad-
ne hasičům, profesionálním HZS i dobrovolným 
jednotkám SDH, ale i dalším složkám IZS – ZZS 
a Policii, zasahujícím především u dopravních ne-
hod, celkem 600 milionů korun. Z toho převážná 
část má být právě pro hasiče. 

Jediná ODS byla z parlamentních stran proti. 
Odůvodnila to tím, že pojišťovny zvednou povin-
né ručení právě o ta tři procenta a řidiči, kteří jezdí 
podle předpisů a nezpůsobují dopravní nehody na 
tom prodělávají, de facto přispívají na platby těch, 
kteří nehody způsobují. Důvod zdražení je dle po-
jišťoven jasný, povinné ručení se pro pojišťovny 
stává ztrátovým... Kdo z nás, kdo jezdíme autem, 
ale víme koho, kdy a kde potkáme na silnici? Kdo 
jiný než pojišťovny by měl přispívat především 
hasičům, když právě oni pojišťovnám snižují ná-
klady na odškodnění a zachraňují lidské životy? 

Pojištovny, především přes Sdružení pojistite-
lů, ale nehrají fér, lidem prostě lžou. Na povinném 
ručení se vybírá ročně cca 20 miliard korun a na 
odškodnění pojišťovny vyplácí 10 miliard korun... 
Plus nějaká režie, takže, mým odhadem, jim 7 mi-
liard ročně činí čistý zisk... To je pro pojišťovny 
ztrátové... Závěr si udělejte každý sám....          

Břetislav Krčil, SDH Velká Jesenice  

Srdečně Vás zveme do nově otevřené prodejny v Náchodě naproti staré lékárně – ul. Riegerova 197.
Provozní doba  pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hodin.

Akce poháry – při nákupu nad 1.000,- Kč – pohár v hodnotě 200,- Kč zdarma! Akce poháry – při nákupu nad 2.000,- Kč – sada pohárů 3 ks zdarma!
Pro hasičské 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 hasiče pouze 2.500,- Kč za 4–5 min. 
Objednávky zasílejte na adresu jiri.gross@partners.cz, nebo volejte 608 784 274, 776 111 067!

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a přejeme všem hodně zdraví a úspěchů!!! Jiří Gross – poháry a ohňostroje Náchod

Konečně naši politici 
udělali něco dobrého... 

Hasičská, 
Rumíček 
a Cherry 
Nejen jako dárek u nás můžete zakoupit Bylinný hasičský likér, 
Tuzemák hasičský a Hasičský likér Cherry.  
Jedna 0,5 l lahev je za 130,- Kč, Cherry za 110,- Kč.
Malá 195 ml placatka přijde na 60,- Kč, Cherry na 50,- Kč. 
Dále zde můžete zakoupit pěkné skleničky a pulitry s potiskem 
(nebo vybroušené) hasičské tématiky.

Také zde můžete za 100,- Kč zakoupit Brožuru o bratru Adolfu 
Leopoldu Seidlovi – náchodský rodák, první starosta Svazu dob-
rovolného hasičstva československého, starosta České zemské 
jednoty hasičské, starosta Sdružení hasičstva slovanského, 
čestný starosta náchodské župy – Seidlovy, nositel „Rytířského 
kříže čestné legie“. Dále 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.

Název zboží                  Vaše cena s DPH 

Jarní akce firmy KNĚZEK, s. r. o.

a další zboží v této akci za výhodné ceny najdete na www.knezek.cz nebo na tel. 777 580 848, akce platí do 31. 5. 2013.



Činnost ORV od posledního 
zasedání starostů

Okresní soutěž v PS 2013

Svou letošní činnost ORV zahájila na začátku 
února, kdy zkontrolovala dokumentaci taktic-
kých cvičení všech okrsků. Výsledky byly pak 
podkladem k hodnocení okrsků.

Proběhlo i pravidelné cyklické školení velitelů 
a strojníků JPO II, III a také velitelské dny pro 
všechny velitele včetně velitelů JPO V. Garantem 
těchto školení je HZS.

V termínu 15.–19. 4. se uskutečnil pravidelný 
„Základní kurz hasičů“, který již více než 20 let 
organizujeme společně s HZS, jako pomoc našim 
velitelům všech stupňů, při zajištění požadované-
ho čtyřicetihodinového výcviku, pro nové členy 
JSDH. Po doplnění šestnáctihodinového výcviku 
dýchací techniky je tento člen připraven na zařa-
zení do JSDH.

Chci také upozornit všechny velitele a hlav-
ně velitele okrsků, že jsou již na našem okres-
ním webu vyvěšena témata, která by se měla 
objevit v letošních námětových cvičeních. Dále 
chci ještě dodat, že praxe společného vyhodnoce-
ní dokumentace těchto cvičení s veliteli okrsků se 
osvědčila a budeme v ní pokračovat. Jsme někdy 
dotazováni, proč se každoročně mění právě téma-
ta pro taktické cvičení. Odpověď je jednoduchá. 
Jedním z hlavních úkolů ORV je dbát na to, aby 
byl v našich jednotkách SDH, okrscích, zajištěn 
pravidelný výcvik a školení všech jejich členů. 
Vycházíme i z poznatku, že ne vždy se pravidel-
ně cvičí (hlavně v nižších kategoriích jednotek). 
V pravidlech pro hodnocení okrsků také máme, 
že okrsek musí, mimo jiné, jednou za půl roku 
uskutečnit a doložit dvě školení a jedno taktické 
cvičení nebo okrskovou soutěž (v jednom polo-
letí musí být cvičení a ve druhém soutěž, je jedno 
v kterém co). Aby toto cvičení dobře proběhlo, 
je zapotřebí se s těmito, každoročně stanovený-
mi, tématy dopředu seznámit. A to je celý princip 
naší snahy. A správné provedení dokumentace 
tohoto cvičení je věc již velitele okrsku, pro 
kterého, vzhledem ke vzorové dokumentaci 
uvedené na našem webu, by neměl být pro-
blém.

Prvního června se koná v Náchodě na Ha-
mrech pravidelná, postupová, okresní soutěž 
v požárním sportu. Zajištění je plně na ORV  
a VV za pomoci HZS. Zdárný průběh této sou-
těže záleží hlavně na účasti soutěžních družstev 
z našich SDH a okrsků. Organizační zajištění 
soutěže je již pro tento rok připraveno a schvále-
no. Nyní čekáme jen na vaše přihlášky.

V půlce března se v Přibyslavi konala celostát-
ní konference vedoucích odborných rad okresů, 
kde mimo jiné přednášeli i lektoři z HZS, kteří 
tam říkali pro naše velitele docela dost důležité 
věci. Alespoň dvě si dovolím připomenout.

1) Každý velitel JSDH, by měl mít zpraco-
ván alespoň půl roční plán školení a výcviku  
a dalších akcí jednotky a SDH (například soutě-
že, oslavy, cvičení).

2) Každý rok provést školení jednotky v bez-
pečnosti práce a mít doklad. Jednou za dva roky 
provést přezkoušení z bezpečnosti práce.

Je to dost důležité i pro samotného velitele, 
který se tím chrání, když se pak něco přihodí.

Za ORV  Miloslav Paclík 

Vážení,
     dne 13. 7. 2013 se v Martínkovicích, na 

Chatě pod Korunou, uskuteční oslava 130 let 
od založení hasičů. Na tuto oslavu Vás všechny 
srdečně zveme a budeme velice poctěni, pokud 
s sebou přivezete na ukázku historickou, ale  
i současnou hasičskou výzbroj a techniku. Osla-
va startuje v dopoledních hodinách a k dispozici 
bude dobré jídlo i zábava. V případě zájmu nás 
prosím kontaktujte.

Jste srdečně zváni a těšíme se na Vás!
za SDH Martínkovice Tomáš Hrábek – staros-

ta, mobil: 602 10 20 20, e-mail: tomas.hrabek@
tiscali.cz

Okresní soutěž se koná v sobotu dne 1. června 2013 v Náchodě (stadion Na Hamrech). 
Tato soutěž bude spojena s Okresní soutěží Dorostu – po disciplinách se boudou střídat.

Písemné přihlášky určené pro letošní rok, o které si soutěžní družstva mohou zažádat na OSH Ná-
chod, 547 01 Náchod, nebo stáhnout z internetu na www.oshnachod.cz, zašlete ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ 
nejlépe do 22. 5., nejpozději však do 29. 5. 2013 do 12 hod. na OSH Náchod. 

Které družstvo přihlášku neodevzdá včas, nebude připuštěno k okresní soutěži!!! 
S přihláškou bude vybírána záloha na startovné 500,- Kč, která bude družstvu vrácena při prezenci; 

pokud družstvo na soutěž nepřijede, je záloha nevratná!!! Stravu si bude hradit každý sbor sám! 
Při prezenci se budou vybírat členské průkazy soutěžících (i s fotkou a razítkem OSH přes foto)!
V provádění disciplín nebudou prováděny změny, pouze upozorňuji na podmínku účasti minimálně 

6 členů na běh 100 m s překážkami pro postup do krajského kola (započítává se 6 platných časů).   

Pro vyhodnocení pouze okresu je podmínkou účasti minimálně 3 členů na běh 100 m s překáž-
kami, které se ZAPOČÍTÁVAJÍ. Pokud nebude splněna tato podmínka nebude družstvo hodnoceno 
– pouze mimo soutěž. V soutěžním družstvu mohou startovat maximálně 3 soutěžící mladší 18-ti let, 
starší 15 let, rozhodující pro posouzení věku je datum konání soutěže. 

Příjezd soutěžních družstev          –  6:50  hod.
Sraz členů technické čety            –   7:00  hod.
Sraz rozhodčích a časoměřičů      –   7:00  hod.

Prezence soutěžních družstev   – 7:00–7:20  hod.
Porada s vedoucími družstev    –  7:25–7:30 hod.
Nástup soutěžních družstev          – 7:30  hod.   
Rozmístění rozhodčích a tréninky soutěžících  –  7:40 – 7:55 hod.
Zahájení soutěže                           – 8:00  hod.

Disciplíny:
1. Pořadová příprava; 2. Požární útok; 3. Běh na 100 m  s překážkami; 4. Štafeta 4x 100 m
Velitel soutěže – Paclík Miloslav, hlavní rozhodčí – Kraus Ivan.

Oslavy SDH 
4. 5. Heřmanice (Brod) 125 let    od 9.30 hod.  + soutěž SDH
červen Semonice, 115 let
1. 6. Nahořany, 135 let     od 13 hod.
1. 6. Řešetova Lhota, 130 let od 14 hod.   + dětský den, večer zábava
8. 6. Červený Kostelec, 140 let  (přírodní areál), od 10 h. slav. schůze Divadlo J. K. Tyla
14. 6. Bělým, 130 let – slavnostní schůze „U Laubů“  slavnostní schůze
15. 6. Bělý, 130 let      od 11 hod. + soutěž a večer zábava
15. 6. Lipí, 125 let
15. 6. Jaroměř, 140 let SDH a 35 let PS Jaroměř   areál PS Jaroměř
15. 6. Velká Jesenice, 130 let    na místním hřišti
22. 6. Dolní Radechová, 130 let
22. 6. Hlavňov, 130 let     spolu se soutěží SDH
29. 6. Slavoňov, 130 let, od 11 hod. slav. schůze   poté program
29. 6. Šonov u NM, 130 let
13. 7. Martínkovice, 130 let
20. 7. Suchý Důl, 100 let SDH Slavný    od 13.30 hod.
24. 8. Blažkov, 100 let, od 13 hod. 
31. 8. Běloves, 130 let, od 14 h.
31. 8. Jasenná, 135 let, spolu se soutěží SDH
14. 9. Pavlišov, 130 let
28. 9. Suchý Důl, 130 let     od 9 hod.  + soutěž

Další hasičské akce 
15.–19. 4. OSH Náchod Základní kurz hasiče    HZS Velké Poříčí
30. 4. Velký Dřevíč Čarodejnice + stavění máje
30. 4. Nízká Srbská Stavění máje s pálením čarodejnic
2. 5. Lhota u ČK Výročí 10 let spolupráce s němec.sborem
1. 6. Nízká Srbská Hasičská zábava, hraje skupina Nanovor
7.–8. 6. Litoměřice  Hasičské slavnosti Litoměřice
23. 6. Velký Dřevíč Dětský den
29. 6. Černčice  slavnostní svěcení praporu SDH
29. 6. Nízká Srbská Tour de Torpédo
27.7.-10.8. OSH Náchod Letní tábor MH Kamenec
24. 8. okrsek Bor  sportovní hry okrsku v Bělém
29. 9. KSH ČMS  Krajský festival přípravek  asi Horní Lánov
12. 10. Bohuslavice Posvícenská zábava   od 20 hod. v Orelně
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Jak pořádat hasičské sportovní soutěže, aniž 
by pořadatel čelil hrozbě, že soutěžící nebudou 
úrazově pojištěni rámcovou smlouvou pro po-
jištění úrazu členů SH ČMS č. 0011-304-083  
a že bude soutěž dle správných předpisů?

Vzhledem k tomu, že se neustále množí dota-
zy na pořádání hasičských sportovních soutěží, 
tak aby odpovídaly předpisům pro splnění úra-
zové smlouvy pro úrazy členů SH ČMS vydává 
ÚORHS toto doporučení.

Důležité je pořádání hasičských sportovních 
soutěží dle platné „Směrnice hasičských spor-
tovních soutěží“ schválených VV SH ČMS dne 
16. 6. 2011. Soubor předpisů SH ČMS – 1/17-
2011.

POZOR: Pravidla požárního sportu vydaná 
pokynem GŘ HZS ČR č. 26 ze dne 27. dubna 
2007 nejsou předpisem SH ČMS.

SH ČMS tyto pravidla ctí a dodržuje je. Proto 
v části II Směrnice hasičských sportovních soutěží 
jsou pravidla PS převzata s odlišnostmi pro soutě-
že organizačních jednotek SH ČMS.

Aby pořadatelé hasičských soutěží měli klidné 
svědomí, tak si v prvé řadě musíme uvědomit, že 
Směrnice hasičských sportovních soutěží (SHS) 
není Směrnicí pouze pro požární sport. Část I. 
SHS v článku 1 odst. 1 písm. a) říká že je určena 
pro pořádání jakýchkoliv soutěží, které pořádají 
organizační jednotky SH ČMS.

Proto se všechny organizační jednotky SH 
ČMS jako pořadatelé hasičských sportovních 
soutěží musejí začít řídit SHS a zejména částí I., 
všechny soutěže pořádat dle SHS a mít v propozi-
cích soutěže tuto skutečnost uvedenou.

Tím jsou pojištěni všichni aktivní účastníci 
těchto soutěží na úraz a pořadatelé z řad organi-
začních jednotek OSH a KSH i na odpovědnost.

Přišlo nám několik dotazů, na kterých můžeme 
vše osvětlit.

Závěrem lze konstatovat že, bude-li jakákoliv 
akce uspořádána dle platných vnitřních předpisů 
SH ČMS, jsou všichni aktivní účastníci této akce 
úrazově pojištěni rámcovou pojistnou smlouvou 
na úraz a to od místa srazu až do návratu na místo 
určení.

Další důležitá informace je, že se upravila rám-
cová pojistná smlouva na úraz členů SH ČMS  
č. 0000-792-083. Smlouva se upravuje v čl. 4, ze 
kterého se vypustí odst. 3, který měl znění:

3. Pojištění se dále nevztahuje na úrazy, ke kte-
rým dojde u požárního sportu v disciplíně požární 
útok, stane-li se pojistná událost prokazatelně vli-
vem nepoužití přetlakového ventilu, upraveného 
stroje a použití jiných technických prostředků, než 
dovolují předpisy SH ČMS. 

Novou smlouva je již podepsaná a platná. 

Vedoucí ÚORHS Ing. Jan Aulický
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45, 121 07 Praha 2

... odpovědi na otázky a další důležité informa-
ce k soutěžím a pojištěním najdete na našich inter-
netových stránkách www.oshnachod.cz – „Tisko-
pisy ke stažení“ nebo na www.dh.cz

Pořádání hasičských 
sportovních soutěží 
organizačními jednotkami 
SH ČMS v roce 2013

8. 6. Žďárky  Žďárecká špička – PÚ, M, Ž  od 13.30 hod.
8. 6. Hejtmánkovice O pohár starosty obce
8. 6. okrsek Dolany okrsková soutěž
9. 6. KSH ČMS  Krajská soutěž Dorostu  Trutnov
15. 6. Bělý  O pohár starosty „O Bělský džbánek“ od 13.30 hod. + oslava SDH
15. 6. Chvalkovice Florian Cup  
15. 6.   O pohár starosty města  od 9 hod. na hřišti ZŠ Komenského
15.–16. 6. KSH ČMS  Krajská soutěž hry Plamen  Trutnov
15.–16. 6. KSH ČMS  Krajská soutěž hry Plamen  Trutnov
21. 6. Vršovka  soutěž    od 21 hod.
22. 6. KSH ČMS  Krajská soutěž v PS Svitavy
22. 6. Bohuslavice Pohár star. obce v PÚ, MH  od 9 hod. na sokolské zahradě
22. 6. Bohuslavice Pohár star. obce v netradičním PÚ, M, Ž od 13 hod. na sokolské zahradě
22. 6. Rožmitál  soutěž    od 9.00 hodin u stožáru
22. 6. Velichovky Pohárová soutěž (VČHL)
22. 6. Velký Dřevíč Dřevíčská lávka
22. 6. Hlavňov  O put. pohár SDH Hlavňov  + oslavy SDH
29. 6. Miskolezy  Miskolezská zatáčka
5. 7. Rožnov  O putovní pohár starosty obce  M,Ž,MH
5. 7. Hořičky  Pohár starosty obce
6. 7. Vlkov  Vlkovská ulička o pohár starosty obce
6. 7. Černčice  soutěž v PÚ – M, Ž   od 13 hod. 
12. 7. Provodov  Provodovská proudnice  od 17 hod.
27.7.-10.8. OSH Náchod Letní tábor MH Kamenec
10. 8. Nahořany  soutěž v PÚ – M, Ž   od 13 hod.
17. 8. Přibyslav  Přibyslavský pohár   od 9 hod.
31. 8. Rokytník  Turovská proudnice  (netradiční PÚ) M,Ž,MH,  od 17.30 h. na fot. hřišti
31. 8. Jasenná  Jasenský pohár – MH od 9 hod.   + oslavy SDH
31. 8. Jasenná  Jasenský pohár – M, Ž od 13 hod.  + okrsková soutěž
31. 8. okrsek Jasenná okrsková soutěž   se soutěží SDH Jasenná
31. 8. Vysokov  O pohár starostky Vysokova  od 13 hod. u Myslivce
7. 9. Vysoká Srbská O pohár starosty obce – v PS nad 40 let od 13 hod.
8. 9. Lhota u ČK Lhotecká rovinka v PÚ (VČHL)  od 10 hod. na hřišti Benešák
14. 9. Bukovice  O pohár starosty obce v PÚ (NHPL) od 13 hod.
14. 9. Jetřichov  O pohár starosty Jetřichova
21. 9. Lhota - Machov O putovní pohár SDH v Machově
21. 9. Jaroměř  Jaroměřský pohár – MH  areál PS Jaroměř
21. 9. Vysokov  O pohár starosty obce (NHPL)  od 13 hod. letiště Vysokov
28. 9. Žernov  Žernovské hry, MH
28. 9. Suchý Důl  O putovní svatováclavský pohár   + oslavy SDH
29. 9. KSH ČMS   Krajský festival přípravek  asi Horní Lánov
5. 10. Jezbiny  Zlatá proudnice
5. 10. Hronov  Hronovský pohár pro MH
12. 10. Mezilesí  Mezileský pohár v ZPV  MH

Kalendář soutěží (aktualizace 20. 4. 2013)
Datum Pořádá:  SDH, ... Název soutěže   Poznámka
27. 4. Běloves  Memoriál Jirky Beka v disc.CTIF, MH + Běloveský kilo
27. 4. Radešov  O pohár starosty SDH   + okrsková soutěž
27. 4. okrsek Bor  okrsková soutěž   v Radešově, s pohár. soutěží
3. 5. okrsek Č. Kostelec okrsk. soutěž mládeže - PÚ a št. dvojic od 16 hod. na hřišti ve Stolíně
4. 5. okrsek Č. Kostelec okrsková soutěž + pohár. soutěž SDH od 14 hod. v Zábrodí
4. 5. Česká Metuje Memoriál Ludvy Kracíka  od 8 hod.
4. 5. Heřmanice  O pohár st. obce Heřmanice, M, Ž, MH od 9.30 hod. + oslavy SDH
4. 5. Křinice  Pohár a memoriál + okrsk. soutěž  + pochod Hvězdeckým pohořím
4. 5. okrsek Broumov okrsková soutěž od 9 hod. v Křinicích (se pohár. soutěží)
5. 5. Nízká Srbská Pohár starosty SDH                         MH 
7. 5. Stolín, Hřibojedy Hřibojedské stovky – Dorost, M, Ž  od 16 hod., atlet. st. Jaroměř
8. 5. Stolín, Hřibojedy Hřibojedské šedesátky a stovky – 
   Přípr., MH a mladší Dorost,   od 9 hod., stadion Jaroměř

11. 5. okrsek Náchod okrsková soutěž   od 9 hod. na Dobrošově
11. 5. Bezděkov n. M. O pohár starosty obce
17. 5. okrsek N.Město n.M. okrsková soutěž   od 16.30 hod. ve Vrchovinách
18. 5. Bohdašín  Bohdašínský pohár                  MH
18. 5. Velká Bukovina Bukovinský Kačák, M, Ž, M  Hod 9.30 hod.
18. 5. Velký Třebešov O pohár obecního úřadu (VČHL)  od 10 hod., areál „U vagonu“
18. 5. Božanov  O pohár starosty obce   od 9 hod. hřiště TJ Sokol Božanov
18. 5. Velká Jesenice soutěž (NHPL)   od 10 hod. na místním hřišti
25. 5. OSH Náchod Okresní soutěž hry Plamen  ZŠ Plhov, Náchod
25. 5. Josefov  O pohár Josefova, M,Ž,MH, v hradbách u voj.Střelnice, Ravelín 14
25. 5. Žďár nad Metují O Žďárskou putovní proudnici
25. 5. okrsek OSTAŠ okrsková soutěž    od 13.00 hod., ve Žďáru nad Met.
25. 5. okrsek Meziměstí okrsková soutěž    od 13.30 hod. v Jetřichově
25. 5. okrsek Jaroměř okrsková soutěž
31. 5. okrsek Mezilesí okrsková soutěž    od 16.30 hod., v Libchyních
1. 6. OSH Náchod Okr. soutěž Dorostu a v PS  stadion Na Hamrech, Náchod
8. 6. Bezděkov n. Met. Bezděkovská šedesátka             MH
8. 6. Slatina n. Úpou O putovní pohár st. obce  od 9 hod.

Soutěžte o finanční odměny…
Dobrovolní hasiči roku 2013

Již třetí ročník celorepublikové soutěže Dob-
rovolní hasiči roku 2013 odstartoval. Až do  
6. 7. 2013 se sbory a jednotky dobr. hasičů mo-
hou hlásit se svými zásahy a uspořádanými akce-
mi, které komise posoudí z hlediska náročnosti  

a průběhu celé akce. Více najdete na www.dob-
rovolnihasiciroku.cz
Miss hasička a Hasič roku 2013

Registrujte do této soutěže své krásné hasičky 
a hasiče vašeho sboru do 23. 5. 2013 na www.mi-
sshasicka.cz a www.misshasicka.cz/hasic-roku.


