
Kancelář OSH informuje
Vyhodnocení okrsků za druhé pololetí 2018

Podmínky pro přiznání finančních příspěv-
ků splnily a doložily k 31. 1. 2019 tyto okrsky: 
Broumov, Meziměstí, Ostaš, Bor, Hronov, Červe-
ný Kostelec, Náchod, Mezilesí, Nové Město nad 
Metují, Česká Skalice, Hořičky, Jaroměř, Jasenná, 
Velichovky.
Odevzdání členských příspěvků na rok 2019

Čl. příspěvky letos odevzdali všichni včas. 
Hlášení o činnosti SDH za rok 2018

Hlášení letos odevzdali všichni včas. Děkujeme.
V evidenci k 1. 1. 2019 máme 132 SDH, MH 

857, dospělých 4 898, celkem 5 755 všech čle-
nů. Od nového roku máme zaregistrován jeden 
nový sbor SDH Zdoňov, zařazen do okrsku 
Meziměstí. Nyní evidujeme už přes 6 000 členů.

Přehled o majetku a závazcích SDH
Každý rok, nejpozději do konce května, je 

potřeba odevzdat na OSH Náchod přehled o ma-
jetku a závazcích pro jednoduché účetnictví (pro 
podvojné účetnictví to jsou tři: Příloha k účetní 
uzávěrce + Výkaz zisků a ztrát + Rozvaha) – po-
sílat na předepsaných tiskopisech, které vám kaž- 
dý rok včas zašleme.
Přístup do Evidence členů SDH pro sbory

Přístup do evidence je přes program „Kancelář 
pro obce“ verze 6. Tento program si můžete zdar-
ma stáhnout na: http://www.ikpo.cz/dalsi-sluzby/
program-kpo-6-pro-sdh-zdarma/

O přístupový kód si musí zástupce sboru (sta-
rosta, zástupce) zažádat na OSH Náchod.

! Pozor: v této evidenci nic neměňte, nedopisuj-

Sestry a bratři,
dovolte mi, abych zhodnotil v krátkosti období 

od minulého Shromáždění starostů SDH našeho 
okresu. 

Na hasičské slavnosti Pyroocar 2018 náhle 
zemřel starosta SH ČMS Ing. Karel Richter. Dle 
stanov SH ČMS muselo Shromáždění staros-
tů OSH zvolit z navržených kandidátů nového 
starostu sdružení. Po rozsáhlých jednáních ve 
sborech a okrscích mne zmocnilo Shromáždění 
delegátů SDH našeho okresu, abych podpořil 
kandidaturu Jana Slámečky, dosavadního ná-
městka starosty SH ČMS. Tento mandát měla 
zřejmě většina starostů OSH, protože dne 8. 12. 
2018 byl na Shromáždění starostů OSH v Přiby-
slavi s velkou převahou zvolen právě tento kan-
didát. Doufáme, že se vypjatá situace ve sdružení 
uklidní a nově zvolený starosta SH ČMS dovede 
náš spolek do řádných voleb na sjezdu SH ČMS, 
který proběhne v červenci roku 2020 v Brně. 

Na sklonku minulého roku a na počátku roku 
2019 proběhly v našem okrese výroční valné hro-
mady SDH a okrsků. Na jednání dle možností 
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te, nepřepisujte, protože se vaše změny stejně ne-
uloží, i když to tak vypadá, a při příští aktualizaci 
se vám to ztratí!!! Pokud potřebujete něco upravit, 
tak nám to pošlete mailem a my vám to opravíme, 
doplníme.
Evidence členů a mladých hasičů

V některých sborech nezapomínejte přihlásit 
18leté dorostence do dospělých. Pokud máte děti 
registrované v kolektivu mladých hasičů a další 
rok už je do kolektivu nenapíšete, z evidence vám 
vypadnou! Např. když jim je 18 let nebo když už 
neregistrujete dorost a nenapíšete ho do evidence 
dětí, tak je potřeba ho přihlásit do dospělých (vy-
plnit evidenční kartu).
Změna statutárního orgánu SDH – změna sta-
rosty SDH

Při změně starosty SDH (statutárního zástupce) 
musíte vždy vyplnit a odevzdat na OSH Náchod 
tyto tiskopisy:
–  příloha k registračnímu listu SDH – 3x originál 

s podpisy;
–  souhlas se zápisem SDH – 1x (ověřený podpis);
–  výpis z usnesení VH SDH – 1x.

Přeregistrace SDH (na spolky) proběhla a na 
www.justice.cz si můžete stáhnout platný výpis 
SDH, kde je statutární orgán, adresa, živnosti 
apod. Tento výpis by po vás mohli chtít někde na 
úřadech nebo např. v bance apod., když tam něco 
budete potřebovat.
Nová živnost SDH nebo změna

Při získání nové živnosti nebo změně stávající 
– vždy hlásit na OSH, aby mohlo být zapsáno do 
spolkového rejstříku.

byli přítomni zástupci VV OSH, aby vás informo-
vali o dění v SH ČMS a připravovaných akcích 
v letošním roce v našem okrese. Máme připrave-
né např. akce na úseku mládeže, represe, preven-
ce, setkání AZH a další. V letošním roce budeme 
pořádat okresní kola Hry Plamen, dorostu a v PS 
v Náchodě na novém stadionu na Hamrech. 
Budeme také spolupořádat s KSH krajské kolo 
v PS na hasičském stadionu HZS KhK v Hradci 
Králové. Doufám, že se zlepší počet soutěžních 
družstev dospělých, aby náš okres měl kdo repre-
zentovat na krajském kole, jak tomu je každý rok 
v kategoriích mládeže a dorostu. 

 Na velice dobré úrovni máme spolupráci 
s HZS KhK ÚO Náchod, kde společně plánujeme 
školení a výcvik členů JSDH měst a obcí našeho 
okresu. Jsou naplánovány školicí dny velitelů, 
strojníků a také tradiční Základní kurz hasiče na 
UPO ve Velkém Poříčí, který již proběhl.

Bohužel čas neúprosně letí a my se dostává-
me do posledního volebního období. Chtěl bych 
vám touto cestou poděkovat za tu spoustu práce, 
kterou jste odvedli pro rozvoj hasičského hnutí 
nejen v našem okrese. Poděkujte prosím svým ro-

dinným příslušníkům za podporu naší práce. Po-
děkování patří také zastupitelům měst a obcí za 
nemalou podporu naší činnosti. Děkuji HZS KhK 
ÚO Náchod za spolupráci, která doufám bude 
přetrvávat i nadále. S vámi se budu těšit na vidě-
nou na akcích, které budete v roce 2019 pořádat.

Přeji vám všem hlavně hodně zdraví, štěstí, 
osobní i pracovní pohody. Ať nás ten hasičský 
elán neopouští.

Ivan Kraus, starosta OSH Náchod 

Registrační list sportovních oddílů
Koncem roku 2018 byla vydána nová směrni-

ce sportovních oddílů SH ČMS, kterou jsme vám 
přeposílali.

Sportovní oddíl má povinnost registrace pomo-
cí registračního formuláře. Evidence sportovních 
oddílů je neveřejná, slouží jako podklad k zapsání 
pobočných spolků, ve kterých jsou evidovány spor-
tovní oddíly, do rejstříku sportovních organizací, 
správcem je MŠMT. Tento tiskopis budou SDH, 
které evidují sportovní oddíl, odevzdávat vždy 
s hlášením o činnosti do konce ledna daného roku.

Kontakt na SDH
Pokud máte e-mail nebo internetové strán-

ky SDH, nahlaste na OSH, abychom vám mohli 
zasílat aktuální informace (z OSH, z ústředí, vý-
hodné akce pro hasiče, zápisy z V.V. OSH a odb. 
rad, apod.). Pokud nemáte, tak třeba soukromou 
mailovou adresu kontaktní osoby SDH, kam tyto 
informace můžeme zasílat.

Adresa kanceláře OSH Náchod 
Kancelář OSH sídlí na Masarykově náměstí 

69 – červená budova vedle hotelu Beránek, první 
patro.

Pracovní dny: Po 8–16 hod., Út 8–15 hod, Čt, 
Pá 8–14 hod. (většinou už od 7 hod., mezi 11:30 
až 13:30 hod. půl hodiny pauza na oběd), tyto dny 
je lépe si zavolat na tel. 491 427 653 nebo 739 855 
086 (z důvodu nemoci, dovolené, jiné zařizování 
mimo kancelář apod.; je možné domluvit i jiný čas 
návštěvy). Úřední den je středa od 8 do 16 hodin 
(většinou už od 7 hod., mezi 11:30 až 13:30 hod. 
půl hodiny pauza na oběd). (pokr. na straně 4)



Dne 24. 11. 2018 v Horních Rybníkách proběh-
la porada vedoucích kolektivů MH celého okresu 
Náchod. 

Zde byli vedoucí mládeže seznámeni s kom-
pletními podklady pro činnost kolektivů mládeže 
pro rok 2019. Při této příležitosti byla také slav-
nostně vyhodnocena celoroční činnost kolektivů 
mladých hasičů pod názvem „Pohár starosty OSH 
Náchod“, „Pohár Odborné rady mládeže“ a „Hod-
nocení aktivity“.

Ty se skládají především z pohárových soutěží 
mládeže, probíhajících v průběhu celého roku. 

Do Poháru Starosty OSH Náchod bylo v roce 
2018 zařazeno celkem pět kvalifikačních soutě-
ží (Mezileský a Nahořanský pohár v ZPV, Pohár 
starosty SDH Nízká Srbská, Bohdašínský pohár 
v technických disciplínách MH a Memoriál Jirky 
Beka v disciplínách CTIF v Náchodě), které byly 
doplněny pěti dalšími soutěžemi (Hasičský pětiboj 
v Teplicích nad Metují, Pohár starosty obce Česká 
Metuje v uzlové štafetě, Bezděkovská šedesátka, 

Na úseku mladých hasičů je březen jedním 
z měsíců, kdy je soutěžní klid. Proto se rozhodli 
vedoucí kolektivu MH v Červeném Kostelci Jakub 
Vítek, Veronika Zezulková a Ondřej Vít uspořádat 
soutěž ve vázání uzlů „Kosteleckou uzlovku“.

Soutěž se uskutečnila 16. 3. 2019 v místní so-
kolovně. Za pomoci několika ochotných členů 
SDH připravili v předvečer soutěže vše potřebné. 
Od rozmístění stolů, na kterých soutěžící vázali 
uzle, až po doplnění občerstvení v bufetu.

Přihlášky na soutěž byly podávány elektro-
nicky, a tak se vědělo, kolik bude účastníků za 
družstva a jednotlivce. V sobotu přesto panovalo 
napětí, kolik soutěžících doopravdy dorazí. Na-
poprvé nebyla účast špatná. Soutěže se zúčastnila 
4 družstva mladších, 4 družstva starších a 2 druž-
stva dorostu.

V soutěži dvojic soutěžilo 6 dvojic mladších, 
8 dvojic starších a 4 dvojice dorostu. V soutěži 

Letošního již 26. ročník ZKH se zúčastnilo 
celkem 22 uchazečů. Kurz se již tradičně konal 
na CPS HZS ve Velkém Poříčí. Termín konání 
vyšel letos na týden od 1. do 5. dubna 2019.

ZKH připravuje nové členy (většinou výjez-
dových jednotek SDH) na svou práci u dobrovol-
ných hasičů. Hasiči absolvují teoretický i prak-
tický výcvik, během týdne se školí (např. činnost 
jednotky PO, spojení, činnost a organizace u zá-
sahu, právní předpisy v PO, spolupráce složek 
IZS, taktika, technické prostředky, CHTS, nebez-
pečné látky, první pomoc a spousta dalších důle-
žitých informací potřebných nejen u samotného 

Vyhodnocení MH okresu 
Náchod za rok 2018

Kostelecká uzlovka

Základní kurz hasiče 2019

Pohár starosty obce Bohuslavice a Žernovské hry 
mladých hasičů).

Pohár Odborné rady mládeže v roce 2018 v ka-
tegorii mladší vyhrál kolektiv z Nahořan,

2. místo – Nový Hrádek, 3. místo – Bezděkov 
nad Metují. 

V kategorii starší obsadily první místo děti 
z Bezděkova nad Metují, 2. místo – Velichovky, 
3. místo – Nahořany.

V hodnocení aktivity kategorie mladší zvítězil 
kolektiv z Nového Hrádku, 2. místo – Nahořany, 
3. místo – Mezilesí. V kategorii starší obsadil prv-
ní příčku kolektiv z Velichovek, 2. místo – Nový 
Hrádek a 3. místo – Nahořany.

Celkově se v Poháru starosty OSH Náchod 
2018 umístily v kategorii mladší tyto kolektivy:

1. místo – Nový Hrádek, 2. místo – Nahořany, 
3. místo – Mezilesí. 

V kategorii starší zvítězil kolektiv z Velicho-
vek, o 2. místo se dělily kolektivy z Bezděkova 
nad Metují a Nahořan.

speciál (vázání poslepu) bylo celkem 29 jednot-
livců.

V družstvech mladších zvítězila Česká Metuje, 
ve starších na 1. místě byla České Metuje a v do-
rostu Velichovky.

V soutěži dvojic v kategorii mladší na 1. místě 
Kaválek a Mrkos z Červeného Kostelce, ve star-
ších Pavlů a Štěpánek z České Metuje a v dorostu 
Hilscher a Karolína z České Metuje.

V jednotlivcích mladší 1. místo Vítková z Čer-
veného Kostelce, starší Přibyl z Horní Radechové 
a v dorostu Němečková z Horní Radechové.

V soutěži speciál zvítězila Karlová z Velicho-
vek.

Medaile obdrželo prvních deset a ostatní dostali 
pamětní list. A tak všichni odjížděli do svých do-
movů spokojeni. Pořadatelé doufají, že se soutěž 
všem líbila a těší se za rok na shledanou.

Za SDH Červený Kostelec 
nám. starosty Josef Záliš

zásahu). V praxi si vyzkouší práci ve výškách, na 
vodě, v polygonu CHTS, požární techniku a další.  
Poslední den je kurz ukončen testem, ústní 
a praktickou zkouškou. 

Všichni hasiči zkoušky zvládli. Gratulujeme.
HZS Královéhradeckého kraje územní odbor 

Náchod + školicí středisko poskytuje dobré zá-
zemí a podmínky pro absolvování celého kurzu. 
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem hasi-
čům, kteří jezdí ze svého volna školí nováčky 
a ochotně pomáhají s výcvikem. A všem, kteří se 
podílí na celé organizaci všech kurzů, moc děku-
jeme.                                               OSH Náchod

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ZVOLI
Vás srdečně zve na oslavy

130. výročí založení sboru
v sobotu 8. 6. 2019 u HZ ve Zvoli 

od 13:30 hod.
Program: l průvod obcí od hasičské zbrojnice
l ukázka historické i současné techniky
l ukázka z činnosti mladých hasičů

Odpolední program doprovází dechová hudba  
Stavostrojka z Nového Města nad Metují.

V podvečer hudební produkce až do ranních hodin
Občerstvení zajištěno.

Letní hasičský ples 2019
SDH Přibyslav vás srdečně zve na šestý letní  

hasičský ples, který se bude konat 

v sobotu 29. 6. 2019 od 18 hodin 
na hřišti vedle OÚ. 

K tanci bude hrát opět skupina Styl,  
je pro vás připraveno bohaté občerstvení,  

tombola, předtančení, soutěž o nejhezčí klobouk,  
noční ohňová show a ohňostroj.

Účastníky prosíme o společenské/plesové  
oblečení a budeme se těšit na viděnou :-).

Hasiči Přibyslav



Náš Aktiv má k dnešnímu dni 19 ZH (18 mužů 
a jednu ženu).

V roce 2018 nás navždy opustili br. Oldřich Šo-
tola z SDH Hronov a br. Jiří Dyntera z SDH Dolní 
Radechová. Čest jejich památce!

Členové aktivu se schází jednou až dvakrát 
za půl roku. Dne 20. března měl AZH posezení 
s povídáním v zasedací místnosti kanceláře OSH 
v Náchodě, za účasti 18 členů. Představili se tu 
noví členové aktivu, kterým byl udělen titul ZH 
v roce 2018 – viz foto. Dne 17. června plánujeme 
setkání v rámci okresu s exkurzí do výrobního zá-

Do konce února si děti mohly připravovat své 
práce – kreslit obrázky nebo psát zajímavé příběhy 
nebo natočit video do soutěže POODM jako kaž-
dý rok. Poté proběhlo hodnocení na okrese a dále 
na kraji.

Okresního kola se zúčastnilo celkem 288 dětí 
z 18 SDH, dvou MŠ, jedné ZŠ a jedné SŠ.

Zapojili se mladí hasiči z těchto SDH: Bez-
děkov nad Metují, Brzice, Česká Metuje, Česká 
Skalice, Jasenná, Mezilesí, Nahořany, Nové Měs-

Aktiv Zasloužilých hasičů OSH Náchod

Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019

vodu Škoda Auto – Kvasiny. Na podzim 19. září 
se uskuteční krajské setkání všech ZH v Králové-
hradeckém kraji, které letos spolupořádá s krajem 
OSH Hradec Králové – na Loučné Hoře, následo-
vat bude oběd na Barešově statku, posezení s po-
vídáním a informacemi z KSH ČMS, informace 
z Aktivů ZH ve všech okresech a setkání s hosty.

Nezapomínejte ve sborech na vaše aktivní 
členy s vyznamenáním, ani na ty dříve aktivní, 
protože bez předešlých ocenění není možné tento 
nejvyšší Titul ZH získat, ani ho navrhnout a pak už 
může být pozdě.

to nad Metují, Nový Hrádek, Suchý Důl, Teplice 
nad Metují, Velichovky, Zvole, Pro Vestec, Hor-
ní Radechová, Hustířany, Velká Ledhuje a dále 
SŠGS Teplice nad Metují, MŠ Kramolna, MŠ 
a ZŠ Rasošky. Předání cen okresního vyhodnocení 
proběhne opět při okresní soutěží Hry Plamen, dne 
25. 5. 2019 na Hamrech.

A dne 21. 6. 2019 proběhne v Bílých Poliča-
nech slavnostní vyhlášení výsledků krajského 
kola. 

SDH Hejtmánkovice zvou na soutěž 

o Pohár starosty obce Hejtmánkovice 
a Bohoušův pohár. 

Obě soutěže se konají ve stejný den, 
t.j. v sobotu 1. 6. 2019 od 9.00hod  
na hřišti TJ Sokol Hejtmánkovice. 

za SDH Hejtmánkovice D. Leierová 

Okresní soutěž se bude konat v sobotu dne 
1. června 2019 v Náchodě (na stadionu na Ha-
mrech).

Soutěž v PS proběhne dle Směrnic hasičských 
sportovních soutěží pro muže a ženy, vydaných 
SH ČMS, platných od 1. 1. 2012. Soutěž bude 
spojena s Okresní soutěží Dorostu.

Písemné přihlášky (a celé propozice) najdete 
na internetu na www.oshnachod.cz, zašlete ŘÁD-
NĚ VYPLNĚNÉ nejlépe do 22. 5., nejpozději 
však do 27. 5. 2019 na OSH Náchod.

Které družstvo přihlášku neodevzdá včas, ne-
bude připuštěno k okresní soutěži!!!

S přihláškou bude vybírána záloha na startovné 
500 Kč, která bude družstvu vrácena při prezen-
ci; pokud družstvo na soutěž nepřijede, je záloha 
nevratná!!! Stravu si bude hradit každý sbor sám! 

Při prezenci se budou vybírat členské prů-
kazy soutěžících (i s fotkou a razítkem OSH 
přes foto)!

Propozice k soutěži: na www.oshnachod.cz
Příjezd soutěžních družstev  – 7:00 hod.
Sraz členů technické čety a rozhodčích
 – 7:00 hod.
Prezence soutěžních družstev  – 7:00–7:30 hod.
Tréninky soutěžících  – 7:15–7:30 hod.
Nástup soutěžních družstev – 7:45 hod.  
Zahájení soutěžních disciplín – 8:00 hod.

Disciplíny:
1. Pořadová příprava
2. Požární útok
3. Běh na 100 m s překážkami
4. Štafeta 4× 100 m

rád bych se s vámi podělil o několik myšlenek 
z oblasti Preventivně výchovné činnosti v OORP 
Náchod.

Dne 22.–23. 2. 2019 se uskutečnilo již 17. set- 
kání OORP Královéhradeckého kraje v učilišti 
HZS KHK ve Velkém Poříčí.

Přijelo 34 členů OORP ze všech okresů na-
šeho kraje. Zabývali jsme se stavem preventivně 
výchovné činnosti v SDH a obcích. S rozborem 
a výhledem nás seznámil náměstek ředitele HZS 
KHK pro prevenci a ochranu obyvatelstva Mgr. 
plk. Pavel Nejtek.

Jako příjemné a velmi užitečné zpestření bylo 
vystoupení jednatele firmy FEENYX SANACE 
pana Luďka Růžka z Prahy, která se zabývá sanací 
majetku a zařízení po živelních pohromách. Jeho 
vystoupení nám ukázalo nové možnosti při řešení 
těchto skutečností. Jejich působení v této oblasti je 
celorepublikové.

Druhý den jsme společně projednávali zkuše-
nost a stav preventivně výchovné činnosti jednot-
livých OORP.

Myslíme si, že se toto setkání opět povedlo a že 
se příští rok opět uskuteční.

Za OORP Náchod
vedoucí rady František Kraus

Okresní soutěž 
v požárním sportu 2019

Vážení hasiči 
a široká veřejnosti,

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Náchod

letos opět pořádá již 31. ročník tradičního letního tábora MH okresu Náchod

KAMENEC 2019
     

Termín konání tábora: sobota 27. 7. – sobota 10. 8. 2019
Cena tábora: 4.000 Kč (každý další sourozenec pouze 3.400 Kč)!

LETOŠNÍ TÁBOR „KAMENEC 2019“ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!!!
Přijímáme už pouze děti jako náhradníky.

Předběžné přihlášení na LT na r. 2020: 
 od 1. 9. 2019 pište na e-mail: oshnachod.tabor@seznam.cz

Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo mailem paní Janě Rouskové (nebo na OSH Náchod), 
uvedou jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště dítěte a kontakt. telefon a e-mail rodičů.

Případné dotazy se Vám pokusíme zodpovědět na těchto telefonních číslech:
 Jana Rousková – zástupce hl. vedoucího, hospodář, evidence přihlášek – tel. 606 650 680, 

e-mail: oshnachod.tabor@seznam.cz
Patrik Vácha – hlavní vedoucí tábora – tel. 737 952 944

SLEVA 10–15 % při objednávce nad 2.000 Kč
všem hasičským sborům v širokém okolí.
Akce platí do 30. 12. 2019
!!! Objednávky na telefonu: 776 111 067 nebo domluvit nejprve schůzku!!!

Fireworks service 
Náchod, Smiřických 1120

email: fw.nachod@seznam.cz 
tel: 776 111 067

Sportovní poháry a medaile
různých velikostí, tvarů a barevných provedení

OHŇOSTROJE

SDH Meziměstí SDH StolínSDH Malá Skalice SDH Hořičky
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Jana Rousková 
tel. 777 580 848 

mail: nachod@vyzbrojna.cz 
Nebo v pondělí a ve středu na OSH Náchod.

(pokračování ze strany 1)

Obchodní zástupce na okrese 
Náchod:

IČO OSH Ná: 48623181, bank.spoj. KB č.ú.: 
2738551/0100, e-mail: kancelar@oshnachod.cz

Pokud budete chtít něco posílat poštou, pište: 
Sdružení hasičů ČMS okres Náchod
Masarykovo náměstí 69
547 01 Náchod

Webové stránky OSH: www.oshnachod.cz
Webové stránky SH ČMS: www.dh.cz
Webové stránky mládeže SH ČMS: mladez.dh.cz
Webové stránky KSH ČMS Královéhradeckého 
kraje: www.kshradeckr.cz

Děkujeme všem za ochotu, vstřícnost a dobrou 
spolupráci! 

Jednatelka OSH Náchod – Petra Němečková
Pracovnice OSH Náchod – Jana Rousková

Kancelář OSH 
informuje

Pro velitele okrsků a velitele sborů dobrovolných hasičů

Na www.oshnachod.cz v sekci „Odborné 
způsobilosti“ jsou umístěny seznamy platných 
osvědčení velitelů a strojníků JSDH, prezenční 
listiny ze školení a plán školení a výcviku pro 
rok 2019.

V prvním pololetí (v březnu a v dubnu) již 
všechna školení proběhla (COP velitelů na HZS 
a na Broďáku, velitelské i strojnické dny). Také 
v dubnu proběhl Základní kurz hasiče na stanici 
HZS ve Velkém Poříčí, kterého se zúčastnilo 22 
hasičů.

V lednu se také proškolilo 35 strojníků v No-
vém Městě nad Metují na kurzu S16. 

Další kurz strojníků (S16) a také kurz velite-
lů (V40) plánujeme koncem roku (říjen, listopad 
2019).

Další kurzy a COP pro JPO II, III, V a VI pro-
bíhají stále v ÚHŠ Bílé Poličany (celý rok dle 
jejich rozvrhu), více na www.uhsbp.cz.

Ve druhém pololetí budou tato školení 
– pro ty, kdo se včas nahlásili a nebyli v prv-
ním pololetí:

COP velitelé (V8) JPO II, III, V a VI: 
V pondělí 21. 10. od 8 do 16 hod. v Kempu 

Brodský u ČK. V sobotu 16. 11. od 8 do 16 hod. 
v UPO Velké Poříčí (HZS). 

(Školení V8 je platné i pro velitele JPO V, kte-
ří již absolvovali kurz V40 v ÚHŠ Bílé Poličany. 

Pro velitele, kteří ještě neabsolvovali školení 
V40 v B.P. se toto školení netýká! 

Velitelký den pro JPO II, III, V a VI (nena-
hrazuje COP):

Ve středu 11. 9. bude v pro Náchodsko na CPS 
HZS Velké Poříčí od 15:30 hod.

Ve středu 11. 9. bude v Broumově na PS od 
15.30 hod.

V úterý 17. 9. bude v Jaroměři na PS od 15:30 
hod. (s sebou technika + hasič. ústroj)

Strojnický den pro JPO II, III, V a VI (nena-
hrazuje COP):

V úterý 24. 9. bude pro Náchodsko na CPS 
HZS Velké Poříčí, ale také zároveň v Broumově 
na PS, i v Jaroměři na PS, na všech třech místech 
vždy od 15.30 hod. (s sebou technika + hasič. 
ústroj).

 

Dlouhodobě se nám nedaří zastavit pokles 
úrovně pořadové přípravy. Tato velmi důležitá 
činnost všech hasičů, tím jak skončila vojen-
ská povinnost, která ji zajišťovala automaticky, 
úroveň klesala až na součastnou velmi slabou 
úroveň. Hasiči se často pro svou obec účastní 
různých akcí, kdy v uniformě například kladou 
věnce nebo stojí čestnou stráž při různých obec-
ních příležitostech, ale také nastupují jako repre-
zentanti své obce na soutěžích nebo k přebírání 
medailí apod. Také se často účastní posledního 
rozloučení se zemřelým bratrem hasičem. Všude 
při těchto veřejných akcích, můžou hasiči utrpět 
docela slušnou ostudu, ale i trapný pocit z ne-
zvládnutí pořadové přípravy. ORV si je již delší 
dobu vědoma, že se musí součastný stav alespoň 
pokusit změnit k lepšímu. Proto na svém únoro-
vém zasedání rozhodla zařadit pořadovou přípra-
vu tam, kde se relativně schází dost hasičů. Tím 
jsou právě podzimní taktická cvičení okrsků. 
Proto zařazuje do těchto cvičení další hodnoticí 
prvek a tím je procvičení alespoň základů pořa-
dové přípravy asi takto. Okrsek se sejde ke spo-
lečnému taktickému cvičení. Velitel nebo jiný 
pověřený člen, který zásady pořadové přípravy 
ovládá, provede jejich procvičení (viz Cvičební 
řád).
1) Nástup všech zúčastněných družstev (napří-

klad takto):
 – „Družstva na můj povel v zástup po druž-

stvech nastoupit!“
 – „Družstva pozor!“ 
 – „Družstva vyrovnat“ … paže zpět. Potom 

velitel velí pro nastoupený tvar…
 a dvakrát provede obraty, vpravo a vlevo bok 

a čelem zad.

Školení velitelů a strojníků JSDH

2) Nastoupená družstva si velitel nácviku seskupí 
do pochodového tvaru a zavelí:

 „Pochodem vchod“ ... po ujití 40–50 m zavelí 
„Zastavit stát“, tvar si otočí směrem a velí „Po-
hov, volno...!“ Nyní velitel okrsku všem zú-
častněným řekne všechny podstatné a potřeb-
né informace k provedení taktického cvičení. 
Potom následuje povel „Pozor! K provedení 
taktického cvičení rozchod“.

3) Velitelé SDH vždy před akcí na veřejnosti, 
provedou nácvik se svými členy samostatně.

4) Na okresní soutěži pro zúčastněná družstva 
zůstává povinnost provedení nástupu a podání 
hlášení  veliteli disciplíny PÚ (požární útok) 
například:

 „Pane rozhodčí, velitel družstva Josef Novák. 

Společnost Požární bezpečnost, s r.o., 
má výhradní obchodní zastoupení značky 

Rosenbauer pro český trh, díky kterému můžeme 
na českém trhu nabídnout špičkové produkty 

od firmy Rosenbauer. 

Další hasičské zboží na www.vyzbrojna.cz

Soutěžní družstvo z SDH Náchod je připrave-
no splnit disciplínu požární útok“.

Za ORV Miloslav Paclik

ZKH 2019.

Kurz strojníků S16 v Novém Městě nad Metují – praktická část.


