
Vyhodnocení okrsků za první pololetí 2011

Jednatel OSH informuje
Vyhodnocení okrsků za první  pololetí 2011

Podmínky pro přiznání fi nančních příspěv-
ků splnily a doložily k 31. 7. 2011 tyto okrsky: 
Broumov, Meziměstí, Ostaš, Bor, Hronov, Čer-
vený Kostelec, Náchod, Mezilesí, Nové Město 
n. Met., Česká Skalice, Hořičky, Jaroměř, Jasen-
ná, Velichovky.
Odevzdání členských příspěvků na rok 2011 
Čl. příspěvky odevzdaly všechny SDH. Po 

termínu: Vižňov, Ř. Lhota, Č. Čermná, Krčín 
a Studnice.
Hlášení o činnosti SDH za rok 2010

Hlášení neodevzdaly nebo po termínu: Viž-
ňov, Lhota u ČK, Ř. Lhota, Borová, Studnice 
a Starkoč.
Soutěže, oslavy a další akce SDH

Na OSH hlaste, prosím, termíny 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).

Všem sborům, které chtěly poslat svou pozván-
ku ostatním sborům, se moc omlouváme, ale v le-
tošním roce nás zlobí odesílání hromadných zpráv 
mailem, a jelikož je těchto pozvánek hodně moc, 
tak nebylo možné je všechny posílat. Někdy se 
nám mail pak třeba na pět dnů zasekl a nešlo po-
slat vůbec nic, ani jeden jediný důležitý mail.

Přes zimu asi změníme poskytovatele, vy-
zkoušíme a snad to bude lepší a na jaře budeme 
moci zase vesele vše posílat (doufáme). Na na-
šich internetových stránkách již je zřízen odkaz 
pod bodem „Soutěže“, kam se budou jednotlivé 
pozvánky dávat. 

Jinak všechny akce dáváme do Kalendáře sou-
těží, který průběžně aktualizujeme a posíláme 
mailem, i aktualizujeme na našich internet. strán-
kách www.oshnachod.cz.
Výroční valné hromady SDH a okrsků

Na OSH hlaste prosím temíny vašich Výroč-

ních valných hromad – SDH, datum, místo a čas 
konání.

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.
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 adre-
sy 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,

dovolte mi, abych vás informoval o dění 
v našem okrese od jara letošního roku. Jako 
každý rok nás čekala spousta soutěží jak mlá-
deže, tak i dorostu a dospělých. Jednalo se 
o postupové soutěže do vyšších kol. Mlá-
dež náš okres reprezentovala v krajském 
kole, dorostenci a dospělí v republikovém 
kole v Ostravě. V krajském kole nás potěši-
lo umístění mládežníků z Bělovsi na 3. místě 
a Bukovice na 5. místě. Dorostenky z Velicho-
vek krajské kolo vyhrály a na MČR v Ostra-
vě se umístily na 13. místě. V kategorii do-
spělých nám postup z krajského kola vy-
bojovala družstva žen a mužů z Meziměs-
tí. Na MČR V Ostravě se umístily ženy na 
5. místě a muži na 7. místě. Všem sportovcům 
za reprezentaci našeho okresu v roce 2011 dě-
kuji. Vážím si jejich výsledků, práce realizač-
ních týmů a SDH.

Další naší aktivitou bylo konání akcí v rám-
ci projektu na obnovu techniky JSDH naše-
ho kraje. Proběhla školení, cvičení a seminá-
ře jak na území Polské republiky, tak České 
republiky.

Součástí propagační jízdy na zahájení vý-
stavy hasičské techniky Pyrocar v Přibyslavi 
bylo odhalení pamětní desky br. Seidla, zakla-
datele hasičstva na Náchodsku, která je umís-
těna na budově OSH V Náchodě.

Nyní nás ještě čekají školení a semináře 
v oblasti práce s mládeží a v okrscích. Mezi 
školení důležité pro chod SDH bude škole-
ní na podvojné účetnictví, které OSH pořá-
dá společně s radou mládeže. Školit nás bude 
Dáša Bittnerová z OSH Hradec Králové. Na-
bídky šly formou emailů na SDH, doufám, že 
ohlas bude dostatečný. Bez podvojného účet-
nictví nebude možnost získat dotace z MŠMT 
na mládež a do budoucna na tuto formu účet-
nictví budou muset přejít všechny sbory naše-
ho sdružení.

Sestry a bratři, chýlí se ke konci i rok 2011 
a my budeme bilancovat na výročních val-
ných hromadách sborů a okrsků. Doufám, že 
budete spokojeni se svou prací a dobře na-
plánujete činnost i do dalšího období. Děku-
ji vám všem za práci, kterou odvádíte na úkor 
osobního volna a rodin, ve sborech a okrs-
cích. V příštím roce bude asi činnost naše-
ho sdružení komplikovanější, protože ani 
nám se nevyhnou škrty ve státním rozpočtu 
a to ve výši poskytovaných dotací z minister-
stev vnitra a školství. My si s tím jistě bude-
me muset poradit a přizpůsobit svou činnost 
této skutečnosti.

Protože se těžko do konce roku setkám se 
všemi členy sborů našeho okresu, tak vám pře-
ji do roku 2012 hlavně hodně zdraví, osobní 
a rodinné pohody. To samé též přeji vašim ro-
dinným příslušníkům. Těším se na další spolu-
práci a osobní setkání.

Ivan Kraus, starosta OSH Náchod
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ZÁCHRANÁŘ

Od 1. prosince 2011 připravuje HZS Králové-
hradeckého kraje zrušení Operačního a informač-
ního střediska územního odboru Náchod a převe-
dení jeho úkolů a kompetencí na Krajské operač-
ní a informační středisko HZS v Hradci Králové 
(dále jen „krajské OPIS“). Toto je první krok při 
přechodu k úplné centralizaci operačního řízení 
HZS v kraji, jejíž dosažení předpokládáme přibliž-
ně v průběhu příštích dvou let a jenž úzce souvi-
sí s realizací IOP „Jednotná úroveň informačních 
systémů operačního řízení a modernizace techno-
logií pro příjem tísňového volání základních slo-
žek IZS“. Dojde ke změně toku informací a spo-
lupráce při řešení událostí spadajících do kompe-
tence složek IZS a nebo do režimu krizového říze-

Centralizace operačního řízení HZS a IZS v okrese Náchod
ní podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém říze-
ní a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Od 1. prosince 2011 bude kontaktním infor-
mačním místem pro řešení mimořádných udá-
lostí pouze krajské OPIS HZS v Hradci Krá-
lové, tel. 950 530 100. V případě tísňového volá-
ní směrovaných na HZS samozřejmě nadále pou-
žívejte čísla 112 nebo 150. Pro JPO obce se změ-
ní volací znak OPIS v rádiové síti. Od 1. 12. 2011 
musí jednotky používat pro spojení s krajským 
OPIS pouze volací znak PHK 100 na převadě-
čových kanálech Dobrošov nebo Ruprechtický 
Špičák. Volací znak PNA 100 bude k tomuto datu 
zrušen.                         plk. Ing. František Mencl

ředitel HZS Královéhradeckého kraje



Okresní soutěž hry Plamen 

PŘIPRAVME SE NA ZIMU

Pálení biologického odpadu
Podzim, tak jako jaro, je obdobím zvýšeného 

výskytu prací na zahradách a zahrádkách, které 
jsou spjaty s pálením látek přírodního charakteru 
(listí, větví a jiného rostlinného odpadu). Tato čin-
nost je spojena se zvýšeným rizikem vzniku po-
žáru. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů výslovně nezakazu-
je fyzickým osobám (občanům) pálení shrabané 
trávy, listí nebo jiného biologického odpadu na 
hromadách. Při této činnosti je však nutné dodr-
žovat určitá pravidla a omezení. Obec však může 
tuto činnost upravit obecně závaznou vyhláškou.

Konkrétní podmínky požární bezpečnosti 
při pálení látek přírodního charakteru na hro-
madách stanovuje Nařízení Královéhradecké-
ho kraje č. 3/2002 ze dne 9. 10. 2002: 
–  pálení musí být prováděno za dozoru osoby 

starší 18 let,
–  na místě pálení musí být k dispozici hasební 

prostředky (voda, lopaty, hasicí přístroje),
– ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné 

vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů 
a po skončení pálení musí být oheň uhašen, 
popel bezpečně uložen nebo zahrnut zeminou,

 – pálení neprovádět při  nepříznivých povětr-
nostních podmínkách a suchu.

Topná sezóna – topidla a komíny
Průvodním znakem každé topné sezóny je 

vznik mnoha požárů, které souvisejí s provozo-
váním topidel a komínů. Kromě technických zá-
vad na topidlech a komínech má významný po-
díl na vzniku požárů i lidská neopatrnost, nezna-
lost, nedbalost a podceňování požárního rizika.

Mezi nejčastější příčiny požárů patří:
– nesprávná obsluha topidel,
– manipulace se žhavým popelem,
– umístění hořlavých látek v blízkosti topidel,
– nesprávná instalace topidel a jejich připojení 

ke komínu,
– nevyhovující technický stav topidel a komí-

nů,
– zazděné dřevěné konstrukce v tělese komínu,
– úlet jisker z komínu nebo vznícení sazí v ko-

mínu,
– používání hořlavých kapalin při zapalování 

v topidlech na tuhá paliva.

Několik rad, jak předejít požáru:
Zabezpečit vyčištění a kontrolu spalinových 

cest dle Nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb.

Článek s pár radami od vedoucího KORP br. Jaroslava Vrby
3) dodržovat bezpečnou vzdálenost kouřo-
vodu od povrchu hořlavých stavebních kon-
strukcí:
–  200 mm  od obložení zárubní dveří a podob-

ně umístěných částí stavebních konstrukcí 
z hořlavých hmot, 

–  400 mm od ostatních částí stavebních kon-
strukcí z hořlavých hmot.

4) při provozování topidel používat pouze pa-
livo, na které je topidlo konstruováno

5) nepoužívat ke spalování vlhké dřevo (kle-
sá výhřevnost, tvoří se velké množství sazí 
a odpařená voda navíc negativně působí na 
tepelnou techniku a spalovací proces)

Ukládání paliva
Při uskladňování paliv (uhlí, briket) je nutné 

dodržet některé zásady, aby se předešlo riziku 
samovznícení těchto paliv. Především je nutné 
skladovací plochu řádně vyčistit a zabezpečit, 
aby na tuto plochu nepronikala vlhkost. Zděné 
konstrukce nacházející se v prostoru uskladně-
ní paliva musí být omítnuté (cihlová drť urych-
luje samovznícení). Každý druh paliva by měl 
být skladován odděleně od ostatních (týká se 
též dřeva) a ve vrstvě vysoké maximálně do 1,5 
metru.

Uskladněné palivo by mělo být pravidel-
ně kontrolováno. Pokud by se zjistily průvod-
ní jevy samovznícení (zápach, vlhko, zvýše-
ná teplota uloženého paliva), je nutné provést 
vyskladnění nebo přeházení paliva na vhodné 
místo za účelem jeho vychladnutí.

K tomu ještě jedna informace: Podzimní se-
minář preventistů se bude konat ve dnech 25. 
a 26. listopadu ve školicím středisku HZS ve 
Velkém Poříčí. Program semináře – novinky, 
vyhlášky, normy, nařízení, fotovoltaické elekt-
rárny, bioplynové stanice, tlakové lahve, usklad-
nění plynů, změny vyhlášky 23/2008 Sb., úni-
kové a evakuační plány a další zajímavá témata.
Zájemci mohou získat odbornost preventis-
ta III. II. stupně. Preventisté, kteří získali od-
bornost do roku 2006 včetně a chtějí-li si tuto 
odbornost zachovat i nadále, musí se podrobit 
novému přezkoušení. Platnost trvá pouze 5 let. 
Netýká se to preventistů, kteří pracují pro obce. 
Ty jsou přezkušováni každý rok.

Za OORP  Josef Beran
vedoucí rady

 

K tomu krátce: Kontrola a čištění spalinové ces-
ty se provádí u celoročně užívaných spotřebičů 3x 
ročně. Z toho si 2x ročně může uživatel provést čiš-
tění sám. 1x ročně kontrolu, popř. vyčištění spalino-
vé cesty musí provést osoba odborně způsobilá v ob-
lasti čištění a kontrole spalinových cest (kominík). 
O provedení prací musí vystavit zprávu na předepsa-
ný tiskopis, opatřený kulatým razítkem. Nestačí stvr-
zenka o zaplacení! POZOR NA PODVODNÍKY!

– zabezpečit provedení odborné kontroly nebo re-
vize u plynových nebo elektrických topidel podle 
pokynů výrobce a platných předpisů prostřednictvím 
oprávněné osoby

 POZOR: Neplést kontrolu a čištění s revizí 
spalinových cest. Zde je fi nanční rozdíl několik set 
korun. Revize se provádí jen ve vyjmenovaných pří-
padech, jako je uvedení nové spalinové cesty do pro-
vozu, případně změna způsobu vytápění (z plynové-
ho na tuhá paliva, nebo opačně).

Po požáru sazí v komíně nebo po živelní katastrofě.

Při používání topidel je nutné dodržovat tyto 
podmínky:
1) dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od 
hořlavých hmot

                                       ve směru        v ost. směrech   
                                    hlavního sálání
kamna na dřevo 500 mm 200 mm
krby na dřevo 800 mm 200 mm
kamna s varnou plotnou 750 mm 100 mm
kamna podle ČSN 06 1212 500 mm 200 mm
plynové topidlo lokální 500 mm 100 mm
plynový průtokový kotel 50 mm 10 mm
el. přímotopné konvektory 500 mm 100 mm
el. akumulační kamna 500 mm 100 mm

2) u spotřebičů umístěných na hořlavých podlahách 
zabezpečit instalaci ochranné nehořlavé podložky 
pod topidlem, která bude přesahovat jeho půdorys:
– u spotřebičů pevných paliv k vaření 
 – 600 mm před přikládacím a popelníkovým otvo-

rem,
 – 300 mm od bočních svislých hran těchto otvorů,
– u ostatních spotřebičů pevných paliv  
 – 300 mm  před přikládacím a popelníkovým  ot-

vorem,
– 100 mm  na ostatních stranách spotřebiče,

– u krbů na pevné palivo
 – 800 mm ve směru kolmém na otevřenou stranu,
 – 400 mm ve směru rovnoběžném s touto stranou.

Soutěž mladých hasičů se konala opět v areálu plhovské základní školy 
a to dne 28. května 2011. V kategorii mladších se na 1. místě umístilo druž-
stvo z SDH Běloves, 2. místo MH Zvole, 3. místo Nahořany, dále Bohda-
šín, Mezilesí, Bukovice a Nové Město nad Metují. V kategorii starších se na 
1. místě umístilo družstvo z SDH Běloves, 2. místo MH Bukovice, 3. místo 
Zvole, dále Lhota u Č. K., Nízká Srbská, Červený Kostelec, Bohdašín, Bez-
děkov n. Met., Žernov, Nový Hrádek, Nové Město nad Metují, Adršpach, 
Česká Metuje, Teplice nad Metují, Horní Radechová a Česká Skalice. Ko-
lektivům a jejich vedoucím gratulujeme a přejeme i nadále mnoho úspě-
chů v jejich činnosti.

V pátek 14. 10. 2011 se konalo pravidelné cvičení požárního družstva 
SDH Babí na místní základní školu. Celé cvičení probíhalo za aktivní pomo-
ci žáků a pedagogů, kteří se účastnili evakuace celé školy, někteří pak jako fi -
guranti zraněných osob. Samotní hasiči si procvičili průzkum budovy, vyná-
šení raněných i hašení fi ktivního požáru. Děti pak prováděly poskytnutí první 
pomoci „raněným“ spolužákům. Po skončení útoku bratr Šimek z SDH Lipí 
u přistavené cisterny provedl přednášku a předvedení této techniky. Nako-

nec děti měly možnost 
vyzkoušet si stříkání 
u nedalekého rybníka. 
Chtěl bych tedy touto 
cestou poděkovat kole-
gům z SDH Lipí, člen-
ce ČČK paní Haně Ma-
chové a příslušníkům 
náchodského obvodní-
ho oddělení Policie ČR, 
kteří zajišťovali krátko-
dobé uzavření dopravy.          

Petr Hornych, 
SDH Babí

Cvičení na Základní školu



Okresní soutěž Dorostu

Krajské soutěže

Výsledky družstev náchodského okresu:

Mistrovství ČR Dorostu se konalo ve dnech 
2.–6. 7. 2011 v Ostravě.
Dorostenky – družstvo: Velichovky – 14. místo 

Mistrovství ČR v požárním sportu  se konalo 
19.–21. 8. 2011 také v Ostravě.
SDH Meziměstí – MUŽI – 7. místo
SDH Meziměstí – ŽENY – 5. místo

Všem moc gratulujeme a děkujeme za repre-
zentaci našeho okresu!

Mistrovství ČR

Okresní 
soutěž v PS

Dorostenecká družstva i jednotlivci soutěžili 
jako v loňském roce spolu s dospělými a to dne 
4. června na stadionu Na Hamrech v Náchodě.

V kategorii družstev dorostenek se zúčastni-
la pouze děvčata z Velichovek – 1. místo – po-
stup do kraje.

Dále se soutěžilo v kategorii Jednotlivci. 
V dorostencích vybojoval 1. místo Josef Run-

štuk ze Zvole, 2. místo Jan Šimek z Bělovse, 
3. místo Lukáš Hejzlar, 7. Stolín a 4. místo Jan 
Runštuk – Zvole.

Krajské kolo hry Plamen a Dorostu  proběhlo 
ve dnech 11.–12. 6. 2011 v Hradci Králové.

Výsledky družstev náchodského okresu:
MH – SDH Běloves – 3. místo
MH – SDH Bukovice – 5. místo

Dorostenky – družstvo: Velichovky – 1. místo 

Jednotlivci dorostenci: 
Runštuk Josef (Zvole) – 7. místo, Hejzlar Lukáš 
(Stolín) – 10. místo, Runštuk Jan (Zvole) – 14. 
místo

V Jednotlivkyních–dorostenkách vybojovala 
1. místo Michaela Vondrová ze Stolína, 2. mís-
to Aneta Nechanická z Velichovek, 3. místo – 
Markéta Machová ze Zvole, 4. místo – Michae-
la Vajsarová z České Metuje, dále Martina Kar-
lová (Jasenná), Tereza Podolníková (Stolín), Jit-
ka Formanová (Zvole), Aneta Machová (Zvole), 
Karolína Berková (Česká Metuje), Šárka Čmelí-
ková (Běloves), Nikola Otradovská (Teplice nad 
Metují).

Všem moc gratulujeme a děkujeme za účast.

Jednotlivkyně dorostenky: 
Nechanická Aneta (Velichovky) – 2. místo, Von-
drová Michaela (Stolín) – 3. místo, Machová 
Markéta (Zvole) – 6. místo

Krajská soutěž v požárním sportu se konala 
25. 6. 2011 v Trutnově.

SDH Meziměstí – MUŽI – 1. místo
SDH Meziměstí – ŽENY – 1. místo
SDH Velichovky – ŽENY – 7. místo

Všem našim reprezentantům moc gratuluje-
me a děkujeme!

Letošní okresní soutěž v požárním sportu se 
konala spolu se soutěží Dorostu v sobotu 4. červ-
na 2011 na stadionu Hamra v Náchodě. Okresní 
soutěže se zúčastnilo pět družstev.  

Umístění družstev:
MUŽI
1. místo – Meziměstí 
2. místo – Nahořany
3. místo – Nové Město nad Metují

ŽENY
1. místo – Meziměstí
2. místo – Lhota u Č. K.

Běh na 100 m s překážkami:
MUŽI
1. místo – Slovák Pavel (16,89)
2. místo – Jelínek Tomáš (19,50)
3. místo – Škoda Petr (19,77)
4. místo – Vilhelm Jakub (19,85)
5. místo – Plachta David (20,09)
6. místo – Krögler Luděk (20,17)
7. místo – Chráska Jakub (20,65)

ŽENY
1. místo – Špačková Michaela (18,63)
2. místo – Němečková Zuzana (18,98)
3. místo – Žočková Monika (19,75)
4. místo – Vondrová Michaela (21,01)
5. místo – Osobová Andrea (21,20)
6. místo – Bártová Lenka (21,23)



ŽÁDÁME  VŠECHNY  STAROSTY, 
kteří „SOPTÍKA“ obdrželi, aby ho předali 

i dalším členům svého sboru!!!
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Děti si mohou již nyní připravovat své prá-
ce – kreslit obrázky nebo psát zajímavé pří-
běhy.

Podmínky soutěže: 
Soutěž má dvě části: literární a výtvarnou 

a probíhá v několika věkových kategoriích.

Obsahové zaměření:
– vyjádření poznatků o příčinách požárů, pří-

klady nedbalostního jednání a nepozornos-
ti při manipulaci s ohněm, hořlavinami apod., 
nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, 
s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou 
atd.,

– pomoc hasičů při požárech, haváriích, neho-
dách, živelních pohromách a ochraně životní-
ho prostředí,  

– zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné 
činnosti mládeže nebo letních táborů mladých 
hasičů se zaměřením na požární tematiku. 

Požární ochrana očima dětí 

PORADA VEDOUCÍCH 
KOLEKTIVŮ MH okresu Náchod 

– se uskuteční v sobotu 26. listopadu 2011 od 
9.00 hodin v sále společenského domu v Horních 
Rybníkách.

Vzhledem k závažnosti projednávaných infor-
mací, vztahujících se k vlastní činnosti kolekti-
vů MH, zajistěte účast alespoň jednoho zástupce 
z kolektivu MH (SDH).

Seminář k podvojnému účetnictví SDH
se uskuteční v sobotu 19. 11. 2011 pravděpo-

dobně v Horní Radechové od 9 hodin.

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.

K dostání je pouze na OSH Náchod nebo 
v Novém Městě n. Met. u fy Hasiči, s. r. o.

Dále zde můžete zakoupit pěkné 
skleničky a půllitry s potiskem (nebo 

vybroušené) hasičské tematiky.

Na OSH Náchod můžete za 100 Kč 
zakoupit také 

Brožuru o bratru 
Adolfu Leopoldu Seidlovi 

– náchodský rodák, první starosta 
Svazu dobrovolného hasičstva 

československého, starosta České zemské 
jednoty hasičské, starosta Sdružení 

hasičstva slovanského, čestný starosta 
náchodské župy – Seidlovy, nositel 
„Rytířského kříže čestné legie“.

Hasičská, Rumíček a Cherry 

Hodnocení soutěžních prací:

1.  základní kolo (kolektivy MH apod.) do 6. 4. 
2012; odevzdat na OSH do 18. 4. 2012

2.  okresní kolo – do 27. 4. 2012
3.  krajské kolo + hl. m. Praha – do 18. 5. 2012
4.  republikové kolo – do 8. 6. 2012 (vyhodnoce-

ní do 30. 6. 2012)
V našem okrese se letos této soutěže zúčastni-

lo přes 130 dětí z třinácti SDH a v krajském kole 
je to více jak 1800 dětí.

V letošním roce se v krajském kole umístili 
i „výtvarníci“ z našeho okresu:

V kategorii M2 na 2. místě Ondřej Vít (SDH 
Bouslavice), v kategorii ZŠ 3 na 1. místě Micha-
ela Petrovská (SDH Jasenná). V literární části se 
v kategorii L2 umístil Stanislav Jungwirt (SDH 
Česká Skalice) na 1. místě a v kategorii L4 Jana 
Kvirencová (SDH Nahořany) na 2. místě. 

Ve druhé polovině roku se úsek represe pre-
zentoval nejen oslavami a různými výročími za-
ložení sborů, ale také neutuchající aktivitou SDH 
a JSDH při pořádání pohárových soutěží.

Tato činnost je potřebná, jednak pro utužení 
vzájemných vztahů, ale i při zdokonalování orga-
nizátorských schopností, o kterých hasičina také 
je a my ji podporujeme. Trošku nás však mrzí, 
že se při těchto malých pohárových soutěžích 
v SDH a někde i v okrscích zapomíná a ztrácí zá-
jem o soutěž v PS okresní, kterou my jako OSH 
ČMS máme za úkol pořádat a připravovat ty po-
stupové SDH do vyšších soutěží. A že se sborům 
jejich nesmírně náročná a tvrdá práce vyplatí, do-
kazují družstva mužů i žen z Meziměstí, i členo-
vé a členky některých dalších SDH. Musí to být 
krásný pocit, když se daří a oni, reprezentanti na-
šeho okresu, na republikové soutěži patří k nej-
lepším. Ještě jednou děkujeme.

Opět začátek září patřil druhé části školení 
velitelů JPO II a III. Tentokrát jsme se sešli ve 
Vysoké Srbské. Účast byla obstojná, a i když to 
hlavně druhý den s dodržením učebního plánu 
školení nevypadalo moc dobře, nakonec se vše 
zvládlo a dobře dopadlo. A podle reakce účastní-
ků školení splnilo svůj účel.

Další mimořádné nadstavbové školení velitelů 
převážně JPO V, bylo organizováno HZS na zá-
kladě požadavku z GŘ začátkem října ve Velkém 
Poříčí. Účast mohla být větší, ale to je v kategorii 
JPO V už delší čas problém.

Ve druhé polovině října jsme ještě provedli 
praktické školení strojníků z hasebních obvodů 

Jaroměř a Broumov u JPO III. I toto školení pro-
běhlo na stanici HZS ve Velkém Poříčí. Opět je 
třeba poděkovat PS Náchod a OU PO ve Velkém 
Poříčí. A všem ostatním, kteří se nějakým způso-
bem na zdárném průběhu podíleli.

Konec roku bude ve znamení změn, které se 
dotknou i JPO II a III. Jistě jste již slyšeli, že 
od 1. 12. 2011 bude defi nitivně zrušen OPIS 
v Náchodě a jeho úlohu převezme KOPIS v HK 
v Kuklenách. Tam budou také staženy linky tís-
ňového volání, jak pevných linek, tak i mobilů. 
Zde se bude také pro jednotky vyhlašovat požár-
ní poplach a řídit radiový provoz při zásahu, pro-
stě veškerá komunikace přejde do již zmíněných 
Kuklen. Je potřeba se v klidu na tento přechod 
připravit. Velitelé vašich jednotek jistě již někte-
ré informace mají a jistě ještě nějaké dostanou 
a v případě, že bude něco nejasné, včas vezmě-
te telefon a volejte na HZS Vel. Poříčí a požádej-
te je o vysvětlení.

Pro velitelé okrsků stále platí to, že je třeba 
nejpozději koncem ledna soustředit a poslat na 
OSH ČMS,  jednak výsledky I. kola v PS (okrs-
ková soutěž) a také důstojně a odborně zpracovat 
dokumentaci o provedeném taktickém cvičení 
a další. Připomínám, že v kapitole „Obsah cviče-
ní“ by se měly objevit alespoň nějaká podtémata, 
která byla na jaře zadána.

Všem, kteří nezištně a obětavě v tomto roce 
na úseku represe pracovali, patří dík.  

Do nového roku, který se kvapem blíží, přeji 
všem mnoho zdraví, pohody a klidu.

 Miloslav Paclík, vedoucí ORV

Úsek represe – Odborná rada velitelů informuje

Od ledna platí nové Směrnice hasičských 
sportovních soutěží pro muže a ženy.

Sdružení hasičů Čech, Morava a Slezska vy-
dalo nové Směrnice hasičských sportovních sou-
těží pro muže a ženy. V nových Směrnicích došlo 
ke kosmetickým změnám v názvosloví, ale i k vi-
ditelným změnám odlišující soutěže HZS a sou-
těže pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy 
a Slezska. Nově se budou evidovat, kromě národ-
ních rekordů i rekordy SH ČMS. Do rekordních 
tabulek se tak budou zapisovat i štafety, při kte-
rých hašení bylo nahrazeno pouhým přenášením 
hasicího přístroje. Podmínkou uznání rekordního 
výkonu však bude změření elektrickou časomírou 
certifi kovanou Českým metrologickým institutem 
za přísného dodržení dalších podmínek stanovený 
novými směrnicemi.

Také dochází k drobným změnám v systémů 
přestupu jednotlivých závodníků. Přestupy do 
družstva mimo vlastní sbor se nadále musí nahlá-

Nové směrnice hasičských soutěží
sit do konce března. Jediným místem, kde se bu-
dou přestupy registrovat, bude jíž Kancelář SH 
ČMS, která vydá ofi ciální přehled přestupů. Tzv. 
přestupní lístky již nebudou potřeba. 

Drobné úpravy doznaly technické podmín-
ky nářadí. Například se snížila předepsaná min. 
váha žebříku pro překonání domečku při štafe-
tě z 9 na 8,5 kg. Pro požární útok lze legálně po-
užívat tlakové pevné spojky „B“ i „C“ s pojist-
kou proti rozpojeni. Musí však vyhovovat daným 
technickým podmínkám. Připouští se i jiné než 
předpisové spojky, ale na úkor neuznání případ-
ného rekordu. Rekord také nebude uznán v pří-
padě použití savicového nástavce v případě sou-
těže s jednotnou motorovou stříkačkou. 

Nové směrnice hasičských sportovních soutě-
ží platí od 1. 1. 2012. V brožované podobě jsou 
k dostání v Kanceláři Sdružení hasičů ČMS nebo 
v redakci Hasičských novin.    Ing. Jan Aulický

Tento článek vyšel v Hasičských novinách 
č. 20/2011 dne 14. 10. 2011

 

š ť a s t n ý  n o v ý   r o k   2 0 1 2

Příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce hodně dobrých myšlenek

a Vám i všem Vašim blízkým
pevné zdraví přeje


