
Kancelář OSH informuje
Členské příspěvky posílat bank. převodem

Kdo máte bankovní účet SDH, posílejte čl. 
příspěvky převodem. Čl. příspěvek je nově již 
200 Kč za každého člena (všichni již od 3 let). 

Nezapomínejte do textu (poznámky pro 
příjemce) napsat název vašeho SDH a za ko-
lik členů platíte a jako VS napište IČO va-
šeho SDH! Peníze zasílejte na toto číslo účtu 
OSH u KB: 2738551/0100. Platba za členské 

Sestry a bratři,
po třech letech jsme opět mohli prožít léto 

bez koronavirových opatření a naše činnost se 
mohla vrátit v plném rozsahu na úroveň, jakou 
jsme znali v roce 2019. Ovšem až nyní si plně 
uvědomujeme, jak v klidných dobách jsme teh-
dy mohli žít, neboť současná válka na Ukraji-
ně, energetická krize i všudypřítomné zdražo-
vání nám dokazuje, jak snadné je přijít nejen 
o životní úroveň, ale hlavně o to základní, a to
je žít v míru a ve světě, kde nehrozí rozsáhlý
jaderný konflikt. I přesto všechno musíme být
optimisti a věřit, že se veškeré světové dění
uklidní a opět se nám vrátí klidná doba.

Již je tomu půl roku, kdy jsem od Ivana 
Krause převzal řízení okresu Náchod, okresu 
stabilního a dobře fungujícího, za což patří Iva-
novi velké poděkování. V různých funkcích ať 
již v rámci sboru, okrsku či okresu, jsem půso-
bil sedmnáct let, ale až funkce starosty okre-
su mi naplno ukázala, jak složité a mnohdy 
i nevděčné je řídit celý okres a musím Ivanovi 
složit hlubokou poklonu, že to dokázal více jak 
20 let. 

Přesto jsem v pozici starosty zatím zažil více 
radostí než strastí. S potěšením jsem sledoval 
zápal odborných rad mládeže, represe a pre-
vence, s jakým se pustily do své práce. Pozadu 
nezůstaly ani aktivy samaritánů a historie. Vel-
mi rád jsem se účastnil dvou výletů Aktivu Za-
sloužilých hasičů a i díky tomu jsem mohl více 
osobně poznat ty, kterým vděčíme za to, že ha-
siči v našem okrese mají tak vysokou úroveň.

Tradičně velkou radost mi dělala mládež, 
o tu jsem měl v době covidu největší obavu,
jak se s nuceným zákazem činnosti vypořádá,
a vždy jsem říkal, první závody nám ukážou.
A přiznávám, že ukázaly, ale v dobrém slova
smyslu. Na všech závodech bylo kolektivů dost
a snaha všech dětí i vedoucích byla značná. Ně-
kolik našich jednotlivců i kolektivů se probojo-
valo do vyšších kol a někteří i do kol republiko-
vých, kde se v žádném případě neztratili. To, že
naše kolektivy covid přežily, dokládá i značná
účast hlídek na posledním závodě v Mezilesí,
kam si i přes deštivé počasí našlo cestu mnoho
kolektivů.

Bohužel o dost menší radost mi dělal požár-
ní sport dospělých, kde se do okresního kola 
přihlásila pouhá tři družstva a na kolo krajské 
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příspěvky musí být připsána na našem účtu nej-
později do 31. ledna.

Vyhodnocení okrsků za první pololetí 2022
Podmínky pro přiznání finančních příspěv-

ků splnily a doložily k 31. 7. 2022 tyto okrsky: 
Broumov, Meziměstí, Ostaš, Bor, Hronov, Ná-
chod, Mezilesí, N. Město n. M., Česká Skalice, 
Hořičky, Dolany, Jaroměř, Jasenná, Velichovky.

nejel vůbec nikdo, což se stalo poprvé za mno-
ho let. Není to o tom, že by v dospělých kate-
goriích bylo málo závodníků, sám jsem v létě 
navštívil okolo třiceti závodů, ale problémem 
je, jak je na okrese Náchod vnímáno okresní 
kolo. Zde se musí zamyslet nejen každý sta-
rosta a velitel sboru, ale i okrsku, co by se dalo 
pro zlepšení účasti udělat, protože účast tří 
družstev je až ostudná a nedůstojná. I z tohoto 
důvodu výkonný výbor na můj návrh schválil 
jak záštitu nad Náchodskou hasičskou ligou 
– volnou kategorií, jejíž součástí bude příš-
tí rok okresní kolo, tak i vznik nové odborné 
rady pro požární sport, která bude mít organi-
zaci okresního kola na starost. Zároveň dojde 
ke změně formátu okresního kola, kdy zcela 
zvlášť bude hodnocen požární útok. Jsem si 
vědom, že spousta závodníků se obává pře-
kážek, neboť není na okrese Náchod kde si je 
pořádně natrénovat, ale i zde se nám snad bude 
blýskat na lepší časy. Město Náchod (a zato 
mu patří velké poděkování) buduje na stadionu 
Hamra v Náchodě skladovací halu, kde bude 
mít svůj sklad i OSH – a to právě na překážky, 
které budou uloženy přímo na stadionu a již se 
nebudou muset dovážet ze stanice HZS ve Vel-
kém Poříčí. Zároveň se snažíme vyjednat, aby 
se na začátku sezóny mohly překážky alespoň 
na části oválu rozestavět a zájemci si mohli po 
dohodě s OSH přijet zatrénovat. Jsem si plně 
vědom, že všechna výše uvedená opatření ne-
zafungují hned, ale přál bych si, abychom se 
co nejdříve dostali na úroveň okolních okresů, 
kde je účast na okresních kolech daleko lepší. 
Musíme si všichni uvědomit, že okresní kolo 
by mělo být výkladní skříní požárního sportu 
na okrese!

Když v létě vypukl rozsáhlý požár v Čes-
ko-saském Švýcarsku, hasiči jak profesionál-
ní, tak i dobrovolní opět nezklamali. Z celé 
republiky, a náš okres nevyjímaje, se hlásilo 
mnoho jednotek, které avizovaly svoji připra-
venost vyjet bojovat s touto přírodní katastro-
fou. Všem zasahujícím, ale i těm, kteří byli 
připraveni vyjet, ale nakonec nebyli povoláni, 
moc děkuji. Opět jsme celé společnosti doká-
zali, že se na hasiče může v kterékoliv době 
spolehnout, což je ten nejpádnější argument 
pro stát, kraje i obce, aby právě hasiči nebyli 
na dotacích kráceni.

Rád bych rovněž poděkoval celému výkon-
nému výboru, který se mi snaží pomoci, jak 
může. Hlavní je ovšem to, že při jednáních 
panuje dobrá atmosféra a táhneme za jeden 
provaz. Nesmím zapomenout ani na obě pra-
covnice v kanceláři, kdy Jana výborně zvládá 
zaskočit za Petru a právě Petra perfektně i při 
mateřství zvládá tu zásadní agendu spojenou 
s dotacemi a účetnictvím. 

Sestry a bratři, pevně doufám, že letos ne-
dojde k rušení výročních schůzí a já i ostatní 
členové výkonného výboru se s vámi budeme 
moci setkat osobně a podiskutovat o problé-
mech, se kterými se musíte potýkat. Předem 
se bohužel musíme omluvit všem, na jejichž 
výroční schůze delegát okresu nepřijede, ne-
boť zvlášť ve druhém prosincovém a ledno-
vém týdnu je výročních schůzí tolik, že nejdou 
všechny obsáhnout. Ovšem na žádné sborové 
výroční schůzi by neměl chybět delegát okrsku 
a tímto bych chtěl apelovat na okrskové staros-
ty, aby nezapomínali vysílat své zástupce na 
sborové výroční schůze.

Závěrem mi dovolte, abych vám poděkoval 
za dobře odváděnou a obětavou práci. Přeji 
vám vše dobré a hlavně hodně zdraví. 

Miloš Kratěna, starosta OSH Náchod

Podmínky nesplnil: okrsek Červený Koste-
lec a Studnice.

Další příspěvek za účast soutěžního druž-
stva na okresní soutěži v PS dostaly okrsky: 
Nové Město n. Met. za jedno družstvo a Veli-
chovky za dvě družstva.
Výroční valné hromady SDH a okrsků

Na OSH hlaste prosím temíny vašich  
(pokračování na straně 4)

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití svátků vánočních 
a v novém roce 2023 hodně štěstí,

spokojenosti, pevné nervy
a hlavně hodně zdraví.



V letošním roce se konečně mohla okresní 
soutěž mladých hasičů uskutečnit v normálním 
režimu.

Děti své dovednosti změřily v sobotu 28. 
května 2022 na stadionu Hamra v Náchodě. 

V kategorii mladší se zúčastnilo 7 družstev 
a v kategorii starší 14 družstev.

V kategorii mladších se na 1. místě umístilo 
družstvo z SDH Hustířany, 2. místo získalo SDH 
Nízká Srbská, 3. místo SDH Nahořany. Dále  
Velichovky, Teplice nad Met., Žďárky a Bez-

Soutěž Dorostu proběhla v sobotu 4. června 
2022 na stadionu v Náchodě na Hamrech.

Této soutěže se zúčasnila dvě družstva do-
rostenek a dvě družstva dorostenců, dále jeden 
mladší, dva střední a žádný starší dorostenec 
jednotlivec a také pět mladších, dvě střední 
a žádná starší dorostenka jednotlivkyně.

Na krajském kole dorostu nás reprezento-
vala družstva z SDH Česká Metuje (dorosten-
ky) a SDH Bukovice (dorostenci).

Kategorie Jednotlivců 
V kat. mladší jednotlivci postoupil do kraje 

z 1. místa Daniel Stradiot z SDH Velichovky. 
V kat. střední jednotlivci se umístil na 

Okresní soutěž v požárním sportu se le-
tos také již konala bez omezení, a to spolu 
se soutěží Dorostu v soboru 4. června 2022 
na stadionu v Náchodě na Hamrech. Okresní 
soutěže se zúčastnilo jedno družstvo žen a dvě 
družstva mužů. 

Umístění družstev: 
MUŽI

1. místo Velichovky; 2. místo Nahořany 
ŽENY

1. místo Velichovky  
Krajské soutěže se letos bohužel nezúčast-

nilo žádné družstvo mužů ani žen.

Běh na 100 m s překážkami:
MUŽI
1. Porubek Ondřej, Velichovky (21,39)
2. Stradiot Aleš, Velichovky (21,73)
3. Janeček David, Nahořany (22,44)
ŽENY
1. Bláhová Pavlína, Velichovky (22,70)
2. Holubová Karolína, Velichovky (22,92)
3. Karlová Daniela, Velichovky (23,39)

Gratulujeme k dosaženým výkonům, dě-
kujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů 
i v dalších letech.

Okresní soutěž hry Plamen

Okresní soutěž Dorostu

Okresní soutěž v PS
děkov nad Met.

V kategorii starších se na 1. místě umístilo 
družstvo z SDH Nízká Srbská, 2. místo SDH 
Česká Metuje, 3. místo SDH Velichovky, dále 
SDH Bukovice, Žďárky, Nahořany, Nový 
Hrádek, Teplice n. M., Mezilesí, Bohdašín, 
Zvole, Lhota za ČK, Velká Ledhuje a Bělo-
ves.

SDH Nízká Srbská a Česká Metuje postou-
pila do krajského kola. Všem moc gratulujeme.

1. místě a postoupil do kraje Štěpán Soulek 
z SDH Velké Poříčí a 2. místo Jakub Holanec 
(Velichovky).

V dorostenkách v kat. mladší jednotlivkyně 
získala 1. místo a postup do kraje Štěpánka 
Čápová z SDH Bukovice, 2. místo Kristýna 
Rajsnerová (Velké Počíří), 3. Adéla Théro-
vá (Bukovice), 4. Jana Partelová (Bukovice)  
a 5. Tereza Bernardová (V. Počíří).

V kat. střední jednotlivkyně vybojovala 
1. místo a postup do kraje Adéla Štěpánová 
z SDH Česká Metuje a 2. místo Nikol Ple-
cháčková (Velké Poříčí).

Všem moc gratulujeme a děkujeme za 
účast.



Již 34. ročníku našeho okresního letního tá-
bora na Kamenci s názvem „Zaklínač“ se zú-
častnilo 96 dětí a 24 vedoucích a personálních 
pracovníků. Tábor se uskutečnil opět prvních 
čtrnáct dnů v měsíci srpnu.

Poděkování patří všem vedoucím, pracov-
níkům a organizátorům, dále také sponzorům 
a těm, kteří nám čímkoliv pomohli, ale také 
všem rodičům a dětem za krásné zážitky, kte-
rých je na táboře opravdu hodně. 

Také děkujeme Ministerstvu školství, mlá-
deže a tělovýchovy za finanční podporu for-
mou dotací.

Zájemci (náhradníci) se mohou hlásit na  
e-mailu: oshnachod.tabor@seznam.cz.

V měsíci dubnu se letos uskutečnilo setkání 
Zasloužilých hasičů okresu Náchod. Místem 
konání byla kancelář OSH. Vedoucí Aktivu ZH 
br. Jaroslav Havel přivítal přítomné a seznámil 
je se záměrem uskutečnit výlet. Nastínil i mís-
to, kam vyjedeme. Jednání se zúčastnil i od-
stupující starosta OSH br. Ivan Kraus, jelikož 
přebírá funkci starosty KSH.

Informoval přítomné o činnosti v okrese 
a o akcích, které se v letošním roce v rámci 
okresu ještě uskuteční. Při malém občerstve-
ní se vzpomnělo i na ty členy, kteří v loňském 
roce naše řady opustili.

Nyní k výletu, který se uskutečnil v polovi-
ně června.

Sraz účastníků byl u Devíti Křížů v Červe-
ném Kostelci-Lhotě. Výletu se také zúčastnil 
nově zvolený starosta OHS Náchod br. Kra-

Letošního okresního kola se zúčastnilo cel-
kem 361 dětí z 15 SDH a 7 škol.

Zapojili se mladí hasiči z těchto SDH: Bo-
huslavice, Brzice, Bukovice, Česká Metuje, 
Heřmanice, Hustířany, Jasenná, Mezilesí, 
Nový Hrádek, Pro Vestec, Šonov u N. M. n. 
M., Teplice n. Met., Velichovky, Velká Ledhuje 
a Zvole. Dále MŠ Broumov Masarykova, ZŠ 
Česká Skalice, ZŠ a MŠ Jasenná, MŠ Kramol-
na, SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, ZŠ 
a MŠ Olešnice a ZŠ a MŠ Teplice nad Metují.

Do krajského kola postoupily a umístily se 
kresby a práce těchto dětí:

Výtvarné práce
Julie Jítková, SDH Mezilesí (2. místo, ZŠ1)
Eliška Vítková, SDH Mezilesí (1., ZŠ2)
Michal Doskočil, SDH Mezilesí (3., ZŠ2)
Adéla Štěpánová, SDH Č. Metuje (2., ZŠ4)
Denisa Andrášková, SDH Mezilesí (3., ZŠ4)
Jiří J. Petrovský, SDH Teplice n. M. (1., K1)
Barbora Krulichová, SDH Teplice n. M. (2., K1)
Petr Žďárský, SDH Brzice (1., K2)

Literární práce
Michal Doskočil, SDH Mezilesí (1., L1)
Adéla Thérová, SDH Bukovice (3., L2)
Karolína Holubová, SDH Velichovky (1., L3)
Aleš Stradiot, SDH Velichovky (3., L4)

Digitální technologie
Antonín Ulich, SDH Pro Vestec (1., DT2)

A již nyní mohou děti tvořit výkresy, psát 
články nebo nahrávat videa na rok 2023. Téma 
na videa bude: „Hasič a komíny“.

Více najdete v propozicích na našich webo-
vých stránkách.

Práce na OSH Náchod odevzdávejte nejpoz-
ději do 12. 3. 2023.

Letní tábor Kamenec 2022

Činnost Zasloužilých hasičů okresu Náchod

Požární ochrana  
očima dětí a mládeže

ISSN 1211 – 4936 Vydává: SH ČMS – Okresní sdružení hasi-
čů Náchod pouze pro vnitřní potřebu hasičů. Redaktor: Jana 
Rousková. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: kance-
lar@oshnachod.cz; internetové stránky: www.oshnachod.cz

Děkujeme a už nyní se těšíme na další roč-
ník a nové zážitky.

těna. Odjeli jsme hasičskými auty k hradu 
Vízmburk. S jeho historií a pracemi na vyko-
pávkách a následné obnově nás seznámil prů-
vodce. Po odborném výkladu si každý v klidu 
prohlédl obnovené části hradu.

Následovalo malé občerstvení a odjezd na 
Bohdašín. Tady jsme uctili památku padlých 
odbojářů skupiny Silver A. druhé světové 
války.

V místní restauraci byl pro nás připraven 
chutný oběd. Po obědě následovala rozprava 
o provedené akci a odjezd domů.

Akce se vydařila, o čemž svědčila spokoje-
nost přítomných.              za ZH Josef Vondra

Dne 25. října 2022 si v Přibyslavi převzal ti-
tul další Zasloužilý hasič br. Milan Grim (*1949) 
z SDH Nový Hrádek. Gratulujeme.

Krajské kolo hry Plamen se konalo 12. 6. 
2022 v Dobrušce (RK). Zúčastnilo se ho 10 ko-
lektivů MH z celého kraje. 

1. místo si odvezlo SDH Horní Lánov (TU).
MH – SDH Nízká Srbská – 5. místo
MH – SDH Česká Metuje – 10. místo

Krajské kolo Dorostu proběhlo ve dnech 
11.–12. 6. 2022 v Dobrušce (RK). Účast: 5 
družstev dorostenek a 5 družstev dorostenců.

1. místo dorostenky SDH Horní Lánov (TU) 
a dorostenci SDH Bukovice (NA).
Dorostenky – družstvo: Česká Metuje, 3. místo 
Dorostenci – družstvo: Bukovice, 1. místo 
a postup na MČR do Ústí nad Labem

Jednotlivci mladší dorostenci: 
Daniel Stradiot (Velichovky) – 5. místo 

Jednotlivci střední dorostenci: 
Štěpán Soulek (Velké Poříčí) – 3. místo 

Jednotlivci starší dorostenci: 
Za náš okres nikdo.

Jednotlivkyně mladší dorostenky: 
Štěpánka Čápová (Bukovice) – 2. místo 

Jednotlivkyně střední dorostenky: 
Adéla Štěpánová (Česká Metuje) – 1. místo 

a postup na MČR do Ústí nad Labem

Krajské soutěže
výsledky družstev náchodského okresu

Jednotlivkyně starší dorostenky: 
Daniela Karlová (Velichovky) – 3. místo 

Krajská soutěž v požárním sportu se ko-
nala 18. 6. 2022 v Hradci Králové, zúčastnilo 
se jí celkem 7 družstev mužů a 6 družstev žen.

1. místo MUŽI si odvezlo SDH Hostinné 
(TU) a ŽENY z SDH Kvasiny (RK).

Za náš okres se nezúčastnilo žádné družstvo 
mužů ani žen.

Všem účastníkům krajských kol moc gra-
tulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho 
okresu!

Mistrovství ČR
v běhu na 60 m překážek

mladší:
Šárka Kratěnová (Nahořany): 92. místo
Barbora Kuchařová (Velichovky): 106. místo 
Filip Dohnal (Velichovky): 110. místo 
Daniel Faifer (Bohdašín): 115. místo 
starší:
Adéla Bornová (Bezděkov n. Met.): 52. místo 
Sabina Ciroková (Teplice n. Met.): 111. místo
Patrik Kábrt (Velichovky): 37. místo 
Daniel Stradiot (Velichovky): 111. místo 

Všem účastníkům MČR moc gratulujeme 
a děkujeme za reprezentaci! 

Mistrovství ČR
výsledky hasičů našeho okresu

MČR Dorost – Ústí nad Labem – 07/2022
Jednotlivkyně střední dorostenky: 

Adéla Štěpánová (Česká Metuje) – 7. místo 
Družstvo Dorostenci: 

SDH Bukovice – 10. místo



Jana Rousková 
tel. 777 580 848 

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

Obchodní zástupce na okrese 
Náchod:

Ve skládku na Přibyslavi můžete vyzkou-
šet vycházkové uniformy, PS II a další. 

Děkuji vám za spolupráci 
a těším se na viděnou. Jana R.

Další hasičské zboží na www.vyzbrojna.cz

V letošním roce nám již situace dovolila 
uskutečnit školení a kurzy první pomoci pro 
hasiče samartinány–zdravotníky.

V lednu 2022 proběhla dvě školení první 
pomoci v HZ ve Velichovkách. Účastníci se 
seznámili se základy zdravovědy, resuscitace 
a dalšími.

Začátkem dubna proběhl 16hodinový „Zá-
kladní kurz první pomoci“ ve spolupráci 
s ÚHŠ B. Poličany v prostorách HZ v Nácho-
dě. Kurzu se zúčastnilo celkem 16 zájemců 
a všichni úspěšně složili závěrečnou zkoušku 
a test. Tentýž kurz proběhl také nyní 4.–5. lis-
topadu ve Velichovkách. Účast byla 18 hasičů, 
kteří se také školili 16 hodin a úspěšně složili 
závěrečnou zkoušku s testem.

V sobotu souběžně s tímto kurzem proběhlo 
také 4hodinové doškolení již stávajících pro-
školených samaritánů, kterého se zúčastnilo 12 
samaritánů.

Všechny proškolené samaritány–zdravotní-
ky bychom rádi zapojili do soutěží pořádaných 
OSH Náchod, ale i dalších – okrskových i sbo-
rových.

Na podzim 2023 bychom rádi uskutečnili 
další Základní kurz první pomoci pro další zá-
jemce. 

A průběžně další školení pro stávající, ale 
i nové zájemce (nová témata, ale i udržovací).

Prostřednictvím ČČK bychom také rádi 
uskutečnili kurz ZZA (Zdravotník zotavova-
cích akcí) apod.

Děkujeme hasičům z Velichovek a z Nácho-
da za zapůjčení jejich prostor v HZ a za spolu-
práci hasičské škole v B. Poličanech.

Za OSH Náchod J. Rousková

V letošním roce bylo možno na okrese Ná-
chod soutěžit také v rámci Náchodské hasičské 
ligy – Volná kategorie, pod záštitou OSH Ná-
chod. Tato volná kategorie byla otevřena všem 
družstvům, která chtějí soutěžit i se silnějším 
strojem a s užšími hadicemi. Podrobnější pra-
vidla i výsledky jsou zveřejněny na interneto-
vých stránkách OSH Náchod. 

Náchodská hasičská liga 2022 
Volná kategorie

Hasiči – Samaritáni  
Zdravotníci

Kancelář OSH informuje
(pokračování ze strany 1)
Výročních valných hromad – SDH, datum, 
místo a čas konání.

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

ží, oslav a jiných akcí pořádaných SDH nebo 
i změny; uveďte datum, SDH, název soutěže, 
místo a čas konání (případně komu je určena 
– Muži, Ženy, MH).

Na našich internetových stránkách www.
oshnachod.cz je odkaz pod bodem „Soutěže“, 
kam dáváme jednotlivé pozvánky (bližší in-
formace) všech soutěží a akcí, které nám po-
šlete. Mailem nerozesíláme.

Adresa kanceláře OSH Náchod 
Kancelář OSH sídlí v Náchodě na Masary-

kově nám. 69 – červená budova vedle hotelu 
Beránek, první patro, vlevo. Úřední den je stře-
da od 8 do 16 hodin (mezi 11:30 až 13:00 hod. 
je půl hodiny pauza na oběd).  Další pracovní 
den je nyní jen pondělí (od 8 do 16 hod.), tento 
den je lépe si zavolat na tel. 491 427 653 nebo 
606 650 680 (739 855 086) z důvodu nemoci, 
dovolené, jiné zařizování mimo kancelář apod.

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

ID datové schránky: ky63idn
Webové stránky OSH Náchod: 
www.oshnachod.cz – zde najdete všechny 

důležité informace nebo tiskopisy.

Děkujeme Vám za spolupráci. :-)
Jednatelka OSH Náchod, Petra Němečková

Pracovnice OSH Náchod, Jana Rousková

vstupujeme do poslední části letošního roku 
a již nyní se můžeme ohlédnout, jaký vlastně 
uplynulý rok byl. Po dvou letech, které nám 
ovlivnil koronavir covid-19, jsme se začali 
pomalu vracet do „standardních kolejí“. V od-
borné přípravě jsme se vrátili k modelu, kdy 
dvě cyklická školení velitelů JSDH proběhla 
v květnu a tři v říjnu. Základní kurz hasiče byl 
v letošním roce ještě v září, ale na příští rok již 
plánujeme přesunutí jeho termínu zpět na mě-
síc duben, jak jsme byli po dlouhá léta zvyklí. 
V letošním roce se základního kurzu hasiče zú-
častnilo 15 hasičů. Cyklická školení probíhala 
v osvědčeném formátu, kdy jsme dopoledne 
probírali teorii a odpoledne nacvičovali prak-
tické úlohy. Stále však přetrvává „neomluvená 
neúčast“, kdy se hasiči s odbornou způsobilostí 
„velitel“ na školení přihlásí, ale po té bez jaké-
koliv omluvy na školení nepřijdou. Tímto bych 
chtěl apelovat na velitele jednotek, aby si tento 
„nešvar“ více ohlídali. 

V listopadu připravujeme ve spolupráci 
s OSH Náchod a ÚHŠ Bílé Poličany kurz pro 
strojníky S16 v Novém Městě nad Metují. Ten-
to kurz je určen jako cyklické školení pro jed-
notky kategorie JPO II a JPO III a jako vstupní 
i cyklické školení pro jednotky kategorie JPO 
V a JPO VI. Další strojnický kurz předběžně 
připravujeme na únor 2023.

V letošním roce již standardně probíhala 
cvičení jednotek PO ve spolupráci s HZS. Jed-
ná se další odbornou přípravu pro nacvičení 

praktických dovedností členů JSDH. V druhé 
polovině roku se též konala většina okrskových 
cvičení dle zadaných podmínek odbornou ra-
dou velitelů.

Jarní měsíce ovlivnila válka na Ukrajině. Na 
stanici HZS ve Velkém Poříčí byl zřízen sklad 
humanitární pomoci pro Ukrajinu a část daro-
vané pomoci pocházela od dobrovolných ha-
sičů. Dobrovolní hasiči se i velkou měrou po-
díleli na dopravě vybraného materiálu z měst 
a obcí do tohoto humanitárního skladu. Za tuto 
veškerou práci náleží velké poděkování.

Dotace pro jednotky SDH, které vypisuje 
GŘ HZS ČR (dotace na CAS, DA, hasičské 
zbrojnice, odbornou přípravu a výjezdy jed-
notek mimo katastr obce) jsou vždy zveřejňo-
vány na internetových stránkách www.hzscr.
cz  v sekci „Jednotky požární ochrany – dotace 
a granty“. Další dotaci, kterou mohou jednotky 
SDH získat, vypisuje krajský úřad a jedná se 
o dotaci na rozšíření řidičského průkazu sku-
piny „B“ na skupinu „C“ (nákladní automobil 
nad 3 500 kg). Tato dotace bývá vypisována na 
přelomu roku a je třeba si ji „pohlídat“ na strán-
kách krajského úřadu.

Na závěr mi dovolte, abych vám poděkoval 
za vaši odvedenou práci, za výjezdy k zásahům 
a pomoc, kterou poskytujete občanům naší re-
publiky. Blíží se adventní čas, Vánoce a nový 
rok, do kterého vám přeji hodně zdraví a štěstí.

      mjr. Ing. Martin Řehák
vedoucí pracoviště IZS a služeb
HZS Královéhradeckého kraje

ÚO Náchod

V kategorii ŽENY si první místo vybojova-
ly ženy z SDH Blažkov, 2. místo SDH Chábo-
ry a 3. místo SDH Černčice. 

V kategorii MUŽI se na 1. místě umísili 
muži z SDH Vršovka, 2. místo SDH Nahořa-
ny A a 3. místo SDH Nový Hrádek. 

Vážení kolegové hasiči,


