
Jednatel OSH informuje
Vyhodnocení okrsků za první pololetí 2013

Podmínky pro přiznání finančních příspěv-
ků splnily a doložily k 31. 1. 2013 tyto okrsky: 
Broumov, Meziměstí, Ostaš, Bor, Hronov, Čer-
vený Kostelec, Náchod, Mezilesí, Nové Město  
n. Met., Česká Skalice, Hořičky, Jaroměř, Jasen-
ná, Velichovky.
Přístup do nové Evidence členů SDH pro sbory

Na OSH u Jardy Picha si mohou zástupci SDH 
zažádat o přihlašovací údaje (přístupová hesla) 
do této evidence přes internet (pro seznam členů 
SDH).
Změna ve statutu vyznamenání SH ČMS

Starostové OSH dne 19. října 2013 na Shro-
máždění starostů OSH schválili změny ve Sta-
tutu čestných titulů a vyznamenání SH ČMS. 
Účinnosti nabývá 1. ledna 2014 a tím se sou-
časně ruší platnost předešlého statutu. Více na 
www.dh.cz.
Soutěže, oslavy a další akce SDH

Na OSH hlaste prosím temíny vašich soutě-
ží, oslav a jiných akcí pořádaných SDH, datum, 
SDH, název soutěže, místo a čas konání (případ-
ně komu je určena – Muži, Ženy, MH).

Na našich internetových stránkách www.
oshnachod.cz je odkaz pod bodem „Soutěže“, 
kam dáváme jednotlivé pozvánky (bližší infor-
mace) všech soutěží, které nám pošlete. Neroze-
síláme mailem dál.

dovolte, mi abych zhodnotil dění ve Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Náchod 
v letošním roce. 

Akce, které jsme naplánovali společně s od-
bornými radami, se nám docela podařilo spl-
nit. Máme ale ve své činnosti jistě co vylepšo-
vat. Podařilo se nám školení velitelů, strojníků, 
preventistů a rozhodčích za pomoci hasičského 
záchranného sboru. Okresní kolo hry Plamen 
na hřišti na Plhově mělo tradičně velice dobrou 
úroveň, okresní kolo v požárním sportu a doros-
tu na Hamrech doprovázelo špatné počasí, které 
se zčásti podepsalo na úrovni této soutěže. Ne 
z hlediska soutěžících, ale pořadatelů této akce. 
Vzniklou situaci jsme řešili na jednání Výkonné-
ho výboru a doufám, že nás v budoucnu počasí 
již nezaskočí a budeme na tuto eventualitu lépe 
připraveni. Pokusíme se vyhledat v okrese jiný 
prostor konání soutěže dospělých a dorostu. Dle 
předběžných zpráv z úst starosty města Náchoda 
by právě na Hamrech mohl, za přispění Evropské 
unie a jejích přeshraničních fondů, vyrůst nový 
sportovní areál. Tento budeme moci používat na 
hasičské soutěže.  

Daří se nám práce s mládeží, což je velice po-
vzbudivé. Mladé hasiče tato činnost zatím baví, 
je to výborná vizitka práce vedoucích kolektivů 

Výroční valné hromady SDH a okrsků
Na OSH hlaste, prosím, temíny vašich Výroč-

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

Pokud máte e-mail nebo internetové stránky 
SDH, nahlaste je na OSH, abychom vám mohli 
zasílat 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
Webové stránky KSH ČMS Královéhradecké-

ho kraje: www.kshradeckr.cz
Adresa kanceláře OSH Náchod 

Kancelář OSH je od května 2009 zpět na ná-
městí T. G. Masaryka 69 – opravená červená 
budova vedle hotelu Beránek v Náchodě, 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

Předpis, který je pro budoucí fungování stáva-
jících občanských sdružení tak klíčový, je zákon  
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „NOZ“ 
– nový občanský zákoník), který by měl nabýt 
účinnosti (tj. měli by se podle jeho ustanovení 
všichni řídit) dne 1. 1. 2014. 

Pozornost, kterou si v souvislosti s občanskými 
sdruženími vysloužil, má základ v následujících 
ustanoveních: 
– zrušující ustanovení § 3080 bod 154., kterým se 

zrušuje zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování obča-
nů (na jehož základě stávající občanská sdružení 
existují) a 

– přechodné ustanovení § 3045 odst. 1, jenž stano-
ví, že účinností NOZ se sdružení podle zákona  
o sdružování občanů považují za spolky ve smy-
slu NOZ (dále jen „Spolky“) 

Z těchto dvou krátkých ustanovení vyplývá 
„zemětřesení“ pro stávající občanská sdružení, 
neboť se od samého základu změní právní důvod 
jejich existence. Jak ze shora uvedeného vyplývá, 
po účinnosti NOZ (od 1. 1. 2014) budou tyto sub-
jekty existovat na základě tohoto kodexu a nikoliv 

(pokračování na str. 4)

mladých hasičů našeho okresu. Spolupráce s ha-
sičským záchranným sborem je i po výměně ve-
dení na výborné úrovni. Důkazem toho je velmi 
dobrá úroveň základního kurzu hasiče pro začí-
nající členy jednotek sborů dobrovolných hasičů, 
školení preventistů a připravovaných školení ve-
litelů a strojníků ve školicím zařízení PS Náchod, 
PS Jaroměř a PS Broumov. 

Čekají nás ale i určité změny ve fungování 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jedná 
se o změny ve výstrojním řádu, statutu vyzname-
nání a stanovách sdružení. Vzhledem k novele 
občanského zákoníku, s účinností od roku 2014 
bude naše sdružení součástí spolků. Naštěstí se 
nebudeme muset přejmenovat na spolek, protože 
jsme organizací, která historicky používá název 
již dlouhou dobu a nelze jej zaměnit. Stanovy 
byly k připomínkování na webových stránkách 
Sdružení, což jsem připomínal na každém jedná-
ní starostů. V dnešní době je již veřejná diskuze 
uzavřena a Shromáždění starostů OSH se připo-
mínkami bude zabývat na svých jednáních. Na 
řádném sjezdu SH ČMS v roce 2015 se potom 
stanovy již odsouhlasí jako konečný dokument. 
Takže je před námi ještě pořádný kus práce.

Zhruba za měsíc nám již opět začnou výroční 
valné hromady sborů v okrese, kde budeme hod-
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List hasičů
okresu Náchod

ZÁCHRANÁŘ

Fungování občanských 
sdružení 

od účinnosti nového občanského zákoníku

Vážené sestry a bratři,

notit činnost sborů v letošním roce. Protože se já 
nebo členové výkonného výboru nebudeme moci 
zúčastnit všech jednání, prosím o poděkování 
funkcionářům a všem členům za výbornou práci 
odvedenou v letošním roce. Poděkování patří v ne-
poslední řadě rodinným příslušníkům, obecním  
a městským úřadům, krajskému úřadu a sponzo-
rům za pochopení a pomoc při naší činnosti.

Přeji Vám všem hlavně hodně zdraví, rodin-
né pohody a neutuchajícího elánu do hasičského 
dění v budoucnu. Budu se těšit na setkání při spo-
lečných akcích. 

Ivan Kraus, starosta OSH Náchod



Novela živnostenského zákona
zavedla koncese na prodej alkoholu a lihovin

Informace z činnosti odborné rady velitelů

Senát parlamentu ČR definitivně schválil no-
velu živnostenského zákona, která zavádí konce-
se na prodej alkoholu. Tato koncese se vztahuje 
na všechny podnikatele – fyzické osoby i všechny 
společnosti – právnické osoby, které jakýmkoliv 
způsobem obchodují nebo prodávají alkoholické 
nápoje nebo jakýmkoliv způsobem distribuují al-
kohol a jiné lihoviny. Tato novela vyšla dne 2. 10. 
2013 ve Sbírce zákonů ČR a stala se tak platnou. 
Účinnou se stala 17. 10. 2013. O koncesi musíte 
mít požádáno nejpozději do 17. 4. 2014. 

Pokud tedy prodáváte alkohol nebo lihoviny 
jakýmkoliv způsobem, musíte mít pro takový 
prodej koncesní listinu. A to ať s alkoholem ob-
chodujete, prodáváte jej v obchodě či restauraci. 
O koncesi musíte mít zažádáno nejpozději do 6 
měsíců ode dne platnosti zákona, jinak nesmíte 
alkohol vůbec prodávat!!! 

Často kladené otázky: 
1. Kdo všechno potřebuje koncesi na prodej 

lihovin? 
Koncesi na prodej lihovin potřebuje každý 

obchodník bez rozdílu velikosti, který prodává 
jakýmikoliv způsobem lihoviny, a dále každý, 
kdo v rámci hostinské činnosti prodává lihoviny 
spotřebitelům. Typicky se jedná o všechny velko-
obchodníky z alkoholem, ať už malé nebo velké, 
dále o všechny, kdo prodávají alkohol maloob-
chodně – tj. všechny prodejny potravin, večerky, 
benzínky a další. Koncese se samozřejmě také 
vztahuje na všechny restaurace, hospody, bary  
a jiné podobné podniky, které prodávají lihoviny 
spotřebitelům. 

2. Musí společnost skládat nějakou kauci? 
Zákon nově zavádí povinnost složit kauci, 

ale jen těm obchodníkům a výrobcům lihovin, 
kteří uvádějí lihoviny přímo do oběhu a kolkují 
je. Prakticky se dá tedy říci, že pokud doposud 
alkohol nekolkujete, nemusíte ani nově žádnou 
kauci skládat. 

Od posledního dubnového setkání se rád 
zmíním o tradičním kurzu hasiče, který proběhl 
podle představ pořadatelů. Absolventi kurzu při-
stupovali k výcviku velmi aktivně a svědomitě, 
což se projevilo i na závěrečném přezkoušení. 
Zlepšila se disciplína, i když ta hlavně záleží 
na kvalitě účastníků. Ti, kteří se chtějí něco na-
učit a z kurzu si pro sebe něco odnést, podřídí 
tomu vše. A to je dobře.  Proto dodatečně chci 
poděkovat účastníkům, lektorům, instruktorům  
a všem zúčastněným za kus dobře odvedené 
práce. Děkuji i vedení HZS ÚO Náchod, za pod-
mínky, které pro tyto kurzy připravují. Nechci to 
zakřiknout, ale myslím si, že se pomalu začíná 
měnit i pohled řadových profesionálních hasičů 
na ty dobrovolné. Uvědomují si asi, že je lepší na 
dobrovolné hasiče výchovně působit, zkušenosti 
jim předat a naučit je práci hasiče tak, aby při 
společných zásazích bylo co nejméně problémů. 

Královnou soutěží by měla být vždy ta okresní 
v PS.  Jednak dává možnosti vyzkoušet si všech-
ny disciplíny v PS a potom i naději postupu do 
vyšších postupových soutěží. Bohužel musím 
konstatovat, že letošní soutěž se vůbec nepoved-
la. Nejen že v den soutěže od rána až do večera 
vydatně pršelo, voda nám zaplavila dráhu, takže 
jsme soutěž museli upravit, ale i tak se soutěžilo 
na hranici, možná i někdy za hranicí regulérnosti. 
Chyby byly ale i jinde. Například před deštěm 
se nebylo kde schovat, chyběly stany a zázemí 
pro závodníky a rozhodčí. Technická četa neměla 
dostatek lidí na přestavbu a úklid překážek. Také 

3. Provozuji restauraci nebo kavárnu. Po-
třebuji také koncesi? 

Ano, pokud provozujete jakoukoliv provo-
zovnu na základě živnosti – hostinská činnost  
a ve Vaší provozovně prodáváte lihoviny, musíte 
koncesi nově mít. Nemusíte však skládat žádnou 
kauci. 

4. Potřebuji na koncesi na prodej alkoholu 
nějakou odbornou způsobilost? 

Ne, nepotřebujete. K získání koncese na pro-
dej lihovin nemusíte mít žádnou odbornou způ-
sobilost. 

5. Co je od Vás pro vyřízení koncese na pro-
dej alkoholu a lihovin potřeba? 

Na vyřízení koncese na prodej lihovin od Vás 
bude živnostenský úřad potřebovat nacionále 
Vaší firmy (především IČO) a potřebuje vědět, 
kdo Vaši firmu reprezentuje. Pro tuto koncesi 
není stanovena žádná odborná ani jiná způso-
bilost. Dostane ji každá firma nebo společnost, 
která o koncesi požádá. Nezapomínejte na to, 
že tuto koncesi potřebuje velké množství firem 
a možnosti úřadů ji vyřídit nejsou neomezené. 
Doporučujeme začít koncesi vyřizovat co nej-
dříve. Pokud si s vyřizováním koncese pospíšíte, 
vyhnete se frontám, které se pravděpodobně bu-
dou na úřadech tvořit s blížícím se datem, do kdy 
bude nutné si koncesi opatřit. Je to stejné jako 
s podáváním daňového přiznání nebo povinnou 
výměnou řidičského průkazu. Stačí se tedy vydat 
na živnostenský úřad v jeho úředních hodinách 
a pak si vystát frontu, bude-li vůbec nějaká. Jak-
mile se dostanete na řadu, úředník s vámi konce-
si na prodej alkoholu během ani ne půlhodinky 
vyřídí a Vy se můžete vrátit k svému podnikání. 
Není třeba žádného speciálního osvědčení ani 
skládání kauce. 

Ta se týká pouze výrobců lihovin a obchodní-
ků, kteří uvádí lihoviny do oběhu, zkrátka těch, 
kteří lihoviny kolkují.

se projevila opět naše největší bolest při sklízení 
překážek a úklidu stadionu. Příští rok nás čeká 
ještě pořádný kus práce, abychom chyby napra-
vili a nových se vyvarovali. Děkuji vítězům, po-
stupujícím, ale i ostatním účastníkům.

Školení velitelů a strojníků pokračovalo dru-
hou částí. Strojníci se sešli v Polici nad Metují  
a úroveň i účast byla dobrá. Školení velitelů JPO 
II a III proběhlo začátkem září v Červeném Kos-
telci v kempu na Broďáku. Účast byla velmi dob-
rá a i úroveň odpovídala standardu. Vše dopadlo 
tak, jak mělo, a dá se rozhodně říci, že školení 
dopadlo daleko lépe než v loni.

V součastné době probíhají aktivity okrsků, 
ať už při pravidelných školeních JPO v okrsku, 
tak také taktická cvičení, která by měla být pro 
všechny JPO přínosem. Šest zadaných úkolů 
pomůže prakticky oživit vědomosti všech členů 
JPO. Jeden problém  okolo cvičení tady však 
je. Ještě přežívá povědomí z minulé doby, kdy 
se pořádaly tzv. „Bojová cvičení“ se vším všu-
dy i s ostrým vyhlášením poplachu. Dnes kdy se 
změnily právní předpisy, takovéto „prověřovací 
cvičení“ nese sebou řadu požadavků, na oznáme-
ní a hlavně povolení, které musí pořadatel sehnat 
ještě před cvičením. Velitelé všech JPO jsou o 
těchto podmínkách informováni. Proto není mož-
né, aby velitel okrsku, žádal operační středisko o 
vyhlášení takového cvičení. ORV již několik let 
doporučuje okrskům pořádat taktická cvičení. /
bez poplachu/. V případě nejasností si zavolejte 
HZS ing. mj. Řeháka nebo naší ORV. 

Vedení města Náchoda poděko-
valo dobrovolným hasičům za 
jejich obětavou pomoc při  
odstraňování následků  
červnových ničivých povodní

V obřadní síni náchodské radnice ve středu 
dne 10. července proběhl slavnostní akt. Staros-
ta města Náchoda Jan Birke si pozval všechny 
náchodské dobrovolné hasiče, kteří obětavě 
pomáhali s odstraňováním následků letošních 
červnových povodní v Terezíně, aby jim za je-
jich pomoc a perfektně zvládnutou sbírku hu-
manitární pomoci osobně poděkoval a předal 
malý dárek. 

Začátkem června, kdy vytrvalý déšť na někte-
rých místech naší republiky způsobil lokální zá-
plavy, město Náchod vyhlásilo na pomoc zato-
peným oblastem humanitární sbírku. Náchodští 
dobrovolníci dlouho neváhali a již dne 7. června  
do Terezína odjela první skupina v počtu 24 čle-
nů dobrovolných hasičů z Lipí, Bělovse, Babí,  
Jizbice a Dobrošova pomoci při likvidaci škod, 
které napáchala velká voda. V příměstské části 
Terezína – v Českých Kopistech – se hasiči za-
měřili na přečerpávání vody z lagun, vzniklých 
na mnohých zahradách tak, aby následně mohli 
odčerpávat vodu i ze zaplavených sklepů domů, 
studní s pitnou vodou a z garáží. Zde totiž hro-
zilo narušení statiky již tak poničených staveb-
ních objektů. Hasiči také ochotně občanům po-
máhali s vyklízením věcí ze zaplavených domů 
a s nakládáním kontejnerů s poničenými věcmi 
(nábytek, koberce, potraviny a ošacení). Další 
skupina z řad náchodských dobrovolných ha-
sičů se podílela na odčerpání vody v obci Po-
čáply, které probíhalo dokonce až do pozdních 
nočních hodin. Zdejší skupina dobrovolníků 
taktéž pomáhala občanům s vyklízením domů  
a nakládáním odpadních kontejnerů. 

Během týdne (od 7. do 14. června) se v Te-
rezíně vystřídalo celkem 29 náchodských dob-
rovolných hasičů, a to bez nároku na mzdu či 
jakoukoliv jinou peněžní odměnu či úlevy. Druž-
stvo Náchod dále průběžně zajišťovalo střídání 
a dovoz humanitární sbírky. V terénu se setkali 
dobrovolníci nejen z celé České republiky, ale 
rovněž i dobrovolníci z okolních států, kterým 
osud lidí postižených povodněmi nebyl lhostej-
ný. Občané Terezína všechny dobrovolníky uví-
tali s otevřenou náručí a poskytnuté pomoci si 
moc považovali. To ostatně dokazuje i děkovný 
dopis velitele Ústeckého HZS, který dorazil na 
náchodskou radnici.

Ing. Jiří Polák, 
jednatel a kronikář SDH Běloves

Ještě se chci zmínit o propagaci dobrovol-
ných hasičů. Při oslavách založení SDH nebo 
obce, což je ideální doba jak představit SDH 
svým spoluobčanům. Zkuste jim ukázat něco 
ze svého výcviku. Bude jistě dobré a přitažli-
vé někdy i za pomoci ostatních JSDH v okrsku 
například - útok do poschodí, postavení žebří-
ků, vodní ulici a podobně. Vše musí být ovšem 
dobře nacvičeno.

Blíží se konec roku a tak mi dovolte poděko-
vat všem, kteří v letošním roce dobře pracova-
li na úseku represe a věřím že tomu bude tak i 
v roce příštím.

M. Paclík, vedoucí ORV



Mladí hasiči vyprošťovali zraněné osoby 
z hořícího objektu bývalé náchodské Tepny

Okresní soutěž hry Plamen

Okresní soutěž Dorostu

Okresní soutěž v PS

Krajské soutěže
výsledky družstev náchodského okresu

20. ročník soutěže v požárním útoku „ O ZLA-
TOU PROUDNICI “ se konal 5. 10. 2013 v Jezbi-
nách. Dobrovolní hasiči ze širokého okolí změřili 
své síly v požárním útoku na nástřikové terče  
v kategoriích muži, ženy, děti starší, děti mladší  
a přípravka. O zahájení soutěže se postaral sta-
rosta města pan Ing. Jiří Klepsa. Soutěže se 
zůčastnili i hasiči z Polska z obce Ciepłowody 
(poblíž města Ziebice), kteří se neztratili v poli 
soutěžících a předvedli velice pěkný výkon. Na 1. 
místě v kategorii muži skončili hasiči z Rožnova, 
na 2. místě Semonice a na 3. místě Heřmanice. 

Na 1. místě v kategorii ženy skončily hasičky 
z Hořiněvse, na 2. místě Choustníkovo Hradiš-
tě a na 3. místě Jasenná. Na 1. místě v kategorii 
starší děti skončilo Choustníkovo Hradiště A, na 
2. místě Choustníkovo Hradiště B a na 3. místě 
Rožnov. Na 1. místě v kategorii mladší děti skon-
čily Holohlavy, na 2. místě Rožnov a na 3. místě 
Choustníkovo Hradiště A. Na 1. místě v kategorii 
přípravka skončilo Choustníkovo Hradiště, na 2. 
místě Holohlavy a na 3. místě Rožnov. 

Celkem se soutěže zúčastnilo 26 družstev. 
Poděkování za pomoc při zajištění soutěže patří 
Městu Jaroměř a TJ Sokol Jezbiny.

Areál bývalé náchodské Tepny  již potřetí po-
skytl útočiště cvičným manévrům záchranářů, 
tentokrát dětem z letního tábora Rescue camp.

Rescue camp je letní tábor, který pořádá Sbor 
dobrovolných hasičů Běloves. Dětem jejich 
pobyt zpestřili také dobrovolní hasiči družstva 
JSDH Náchod (SDH Lipí, SDH Náchod a SDH 
Běloves) a ve svém volném čase pro ně zorgani-
zovali taktické cvičení, v rámci kterého děti měly 
prakticky ověřit své již získané dovednosti. Dle 
okolností měly za úkol uhasit požár, v troskách 
hořící a zakouřené budovy vyhledat osoby a po-
skytnout jim předlékařskou první pomoc. Na fin-
govaná zranění figurantů nebyl příjemný pohled, 
byla totiž provedena na profesionální úrovni, 
blížící se reálným situacím v terénu. Po ošetře-
ní byli ranění transportováni a předáni záchran-

Soutěž mladých hasičů se konala 25. května 
2013 v areálu plhovské základní školy.

V kategorii mladších se na 1. místě umístilo 
družstvo z SDH Bohdašín, 2. místo MH Běloves, 
3. místo Nahořany, dále Nové Město nad Metují, 
Zvole, Bezděkov n. M. a Hronov.

V kategorii starších se na 1. místě umístilo 
družstvo z SDH Zvole, 2. místo MH Bohdašín, 
3. místo Lhota za ČK, dále Běloves, Nahořany, 
Česká Metuje, Nové Město nad Metují, Nízká 
Srbská, Mezilesí, Bezděkov n. Met., Nový Hrá-
dek, Horní Radechová, Bukovice a Velichovky. 

Výsledky Běhu na 60 m – chlapci:
1. Řezníček Vít, 2. Řezníček Jakub (oba Lhota 

za ČK), 3. Pazdírek Jan (Zvole)
Výsledky Běhu na 60m – dívky:

 Soutěž Dorostu proběhla 1. června 2013 na 
stadionu Na Hamrech v Náchodě.
V kategorii družstev dorostenek vyhrála děv-

čata z SDH Běloves – 1. místo – postup do kraje 
a děvčata z České Metuje – 2. místo.

V kategorii družstev dorostenců vyhráli chlap-
ci z SDH Lhota za ČK – 1. místo – postup do kra-
je a 2. místo obsadili chlapci z „BETEME“ (vý-
běr chlapců z Bělovse, Teplic n. M. a Č. Metuje).

Této soutěže se zúčastnilo také jedno smíšené 
družstvo a to z SDH Bohuslavice.
Kategorie Jednotlivců 

V dorostencích se umístil na 1. místě Lukáš 
Hejzlar ze Stolína, 2. místo Jan Runštuk (Zvole) 

Okresní soutěž v požárním sportu se konala opět 
spolu se soutěží Dorostu v sobotu 1. června 2013 
na stadionu Hamra v Náchodě. Okresní soutěže se 
zúčastnilo celkem sedm družstev mužů a žen. 

Umístění družstev:
MUŽI: 1. místo – Horní Radechová, 2. Rožnov,  
3. okrsek Červený Kostelec, 4. okrsek Jaroměř
ŽENY: 1. místo – Jasenná, 2. OSH Náchod (výběr)
3. Bohuslavice
Běh na 100 m s překážkami:
MUŽI: 1. místo – Dušek Jakub, Horní Radechová, 
20,77), 2. Podařil Lukáš, H. Radechová (21,58), 
3. Tydrych Michal, H. R. (22,38), 4. Bludský Ra-
dovan, H. R. (22,80), 5. Hejzlar Lukáš, okrsek 

Krajské kolo hry Plamen proběhlo ve dnech 
15.–16. 6. 2013 v Trutnově a Havlovicích.

MH – SDH Bohdašín – 5. místo
MH – SDH Zvole – 10. místo
Běh na 60 m chlapci: 2. místo – Vít Řezníček 

(Lhota), 8. m. 2 Jakub Řezníček (Lhota), 19. m. – 
Matěj Němec (Bohdašín), 20. m. – Jan Pazdírek 
(Zvole), 33. m. – Daniel Mach (Bohdašín)

Běh na 60 m dívky: 15. místo – Kateřina Ho-
vorková (Zvole), 18. m. – Alena Hamplová (Zvo-
le), 19. m. – Kateřina Charvátová (Zvole), 23. m. 
– Lucie Jirmanová (Bohdašín), 29. m. – Kateřina 
Jirásková (Zvole), 30. m. – Pavla Staňková (Boh-
dašín), 32. m. – Lucie Šimková (Bohdašín), 34. 
m. – Kristýna Hamplová (Zvole), 35. m. – Anna 
Formanová – Zvole.

Krajské kolo Dorostu proběhlo dne 9. 6. 
2013 v Trutnově.

Dorostenci – družstvo: Lhota za ČK – 3. místo 
Dorostenky – družstvo: Běloves – 2. místo 
Jednotlivci dorostenci: 
Lukáš Hejzlar (Stolín) – 10. místo, Jan Run-

štuk (Zvole) – 12. místo, Martin Runštuk (Zvole) 
– 13. místo

Jednotlivkyně dorostenky: 
Michaela Vondrová (Stolín) – 1. místo, Zdeň-

ka Peterová (Lhota za ČK) – 9. místo, Aneta Ma-
chová (Zvole) – 10. místo

Běh na 100 m dorostenci: nejlépe si vedl Jan 
Řezníček (Lhota) – 10. místo 

Běh na 100 m dorostenky: nejlépe si vedla Mi-
chaela Vondrová (Stolín) – 2. místo 

Krajská soutěž v požárním sportu  se kona-
la 22. 6. 2013 ve Svitavách.

SDH Horní Radechová – MUŽI – 3. místo
SDH Rožnov – MUŽI – 9. místo
výběr OSH Náchod – ŽENY – 3. místo
Běh na 100 m s překážkami:
MUŽI: nejlepší 4. místo – Jaroslav Svoboda – 

H. Radechová (17,65), 8. místo – Lukáš Tydrych 
(17,97), 10. místo – Lukáš Podařil (18,22) atd.

ŽENY: nejlepší 2. místo – Aneta Nechanická 
– OSH Ná (18,80), 5. místo – Michaela Vondrová 
– OSH Ná (19,51), 15. místo – Barbora Punarová 
– OSH Ná (20,82), atd.

Všem našim účastníkům moc gratulujeme  
a děkujeme za reprezentaci!

né službě. Všemu přihlíželi dobrovolní hasiči  
a z povzdálí i zvědaví civilisté.

Převážná většina účastníků tábora pochází 
z řad mladých hasičů, kteří již základními zna-
lostmi a dovednostmi disponují. Během letního 
tábora jsou pro ně připraveny nejen ukázky, ale 
další praktické disciplíny.

Cvičení bylo provedeno prakticky s použitím 
vody, dýchacích přístrojů a dalšího vybavení 
družstev a cvičení se tak nejvíce přiblížilo sku-
tečnému zásahu. Cvičení se zúčastnilo přes 30 
dětí a 10 dobrovolných hasičů. Po ukončení akce 
bylo provedeno vyhodnocení cvičení. Výtek na 
jejich adresu bylo sice jen několik, ale dětem ne-
pochybně pomohou ke zdokonalení jejich další 
záslužné a náročné činnosti. Poděkování si proto 
zaslouží všichni ti, kteří svůj volný čas věnovali 
této záslužné činnosti.        Děkuje SDH Běloves

1. Hamplová Alena, 2. Jirsáková Lucie, 3. Jir-
sáková Kateřina (všechny ze Zvole)

Gratulujeme a přejeme i nadále mnoho úspě-
chů.

a 3. místo Martin Runštuk (Zvole).
V Jednotlivkyních–dorostenkách vybojovala 

1. místo Michaela Vondrová ze Stolína, 2. místo 
Zdeňka Peterová (Lhota za ČK), 3. místo Aneta 
Machová (Zvole).

Běh na 100 metrů s překážkami
Dorostenci: 1. místo – Patrik Kligl (Beteme), 

2. místo – Vít Řezníček (Lhota za ČK) a 3. místo 
– Jan Řezníček (Lhota za ČK).

Dorostenky: 1. místo – Michaela Vondrová 
(Stolín), 2. místo – Barbora Punarová (Běloves) 
a 3. místo – Tereza Hurdálková (Běloves).

Všem moc gratulujeme a děkujeme za účast.

Č. Kostelec (22,93), 6. Mikeš Dominik, Rožnov 
(23,94)

ŽENY: 1. místo – Vondrová Michaela, OSH 
Náchod (21,63), 2. Nechanická Aneta, OSH Ná 
(22,65), 3. Punarová Barbora, OSH Ná  (23,59), 4. 
Vajsarová Michaela, OSH Ná (25,37), 5. Karlová 
Martina, Jasenná (26,39), 6. Hejcmanová Hana, 
Jasenná (27,93)

Letošní počasí bylo extrémně špatné a velmi 
deštivé, proto se některé disciplíny jak u dorostu, 
tak v PS musely úplně vynechat. Přesto moc gra-
tulujeme k výkonům, děkujeme za účast a přeje-
me mnoho úspěchů i v dalších letech.

O ZLATOU PROUDNICI
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Sbory dobrovolných hasičů si nyní mohou 
přivydělat prodejem hasicích sprejů.

Program SDH-PROFIT je zaměřen na podporu 
SDH a to prodejem hasicích sprejů SH 750 o ob-
sahu 750 ml založených na technologii Pyrocool.  
Na OSH Náchod jsou tyto spreje pro SDH k dis-
pozici od 12 kusů (1 krabice) za cenu 200 Kč/1 ks. 
Doporučená prodejní cena je 290 Kč. Rozdíl mezi 
nákupní a prodejní částkou je zisk (odměna) pro 
SDH. Více informací na OSH Náchod.

Hasicí sprej je určen na hašení začínajících 
požárů v bytě, kuchyni, kanceláři, automobilu, 
garáži, dílně nebo na chatě. Má hasicí schopnost 
21B, 3A, 5F. To znamená, že za tři stovky máte  
k dispozici možnosti hasičáku, který zvládá po-

Kalendář soutěží 
(aktualizace 30. 10. 2013)
Datum Pořádá:  SDH, ... Název soutěže
23. 11. 2013 OSH Náchod – Porada ved. kolektivů MH  
 od 9 hod. v Horních Rybníkách
24. 5. 2014 OSH Náchod – Okresní soutěž hry Plamen
 areál ZŠ Plhov, Náchod
27.–29. 6. 2014 SH ČMS – MČR dobr. a prof. hasičů
 České Budějovice

Fungování občanských sdružení 
od účinnosti nového občanského zákoníku

na základě zvláštního zákona, a zároveň se změní 
jejich právní forma – nadále to nebudou občanská 
sdružení, ale spolky. 

V rámci NOZ nalezneme právní úpravu spolků 
především ve zvláštních ustanoveních pro spolky 
§ 214 –§ 302. Jejich zvláštnost spočívá v tom, že 
úprava v nich obsažená se vztahuje výhradně na 
spolky. Na spolky se totiž vztahují rovněž další 
ustanovení, a to obecná ustanovení o právnických 
osobách a obecná ustanovení o korporacích. 

Z těchto obecných ustanovení je pro Spolky 
závazné vše, co není ve zvláštních ustanoveních 
upraveno jinak. 

Občanské sdružení registrované ke dni účinnos-
ti NOZ u ministerstva vnitra se tedy považuje od 
účinnosti NOZ za spolek (viz ustanovení § 3045 
odst. 1 NOZ), je povinno přizpůsobit své stanovy 
ustanovením NOZ do tří let od účinnosti NOZ (tj. 
do 1. 1. 2017). 

Vyplývá z toho, že stávající občanská sdružení 
nepozbývají účinností NOZ svou právní subjektivi-
tu, ale tato jim zůstává a je dále označována termí-
nem „právní osobnost“. Neplatí to ale automaticky 

Jakub Vondra z ko-
lektivu mladých hasičů 
SDH Stolín vybojoval na 
mistrovství České repub-
liky v Jablonci nad Nisou 
bronzovou medaili v dis-
ciplíně 60 metrů s překáž-
kami. Jedná se o disciplínu 
určenou pro mladé hasiče 
ve věku 6–15 let. Při této 
disciplíně musí soutěžící 
překonat bariéru o výšce 
150 cm, uchopit dvě ha-
dice, následně překonat 
kladinu o výšce 80 cm 
a délce 4 metry. Za tou-
to překážkou musí spojit 
obě hadice, zapojit hadici 
k rozdělovači a s připoje-
nou proudnicí proběhnou 
cílovou fotobuňkou. Na 

zvládnutí této trati a dosažení co nejlepšího výsled-
ku má soutěžící vždy dva pokusy.

Jakub se této disciplíně věnuje osm let. Nejtěž-
ším úkolem pro něho bylo naučit se správně zvlád-
nout překonání 150 cm vysoké bariery. Přes tuto 
překážku nejlepší borci totiž neskáčou, ale musejí 
ji přeběhnout. Tomuto tréninku jsme se věnovali 
téměř celý rok 2012 na několika soustředěních ve 
Vyškově a Kamenci u Poličky za vedení odborných 
trenérů i trenérů reprezentace České republiky.

i pro organizační jednotky s právní subjektivitou 
(od účinnosti NOZ nazývané „pobočné spolky“)  
– ty musí (hlavní) spolek nechat do rejstříku za-
psat, a to do tří let od účinnosti NOZ (viz. ustano-
vení § 3045 odst. 2) jinak jejich právní osobnost  
1. 1. 2017 zaniká. SH ČMS má své Stanovy funkč-
ní a bude NOZ implementovat do těchto Stanov na 
V. sjezdu SH ČMS v červenci 2015. V případě, že 
po účinnosti NOZ se zjistí ve stanovách neplatná 
(neaplikovatelná, nevymahatelná) ustanovení bu-
deme postupovat v těchto ustanoveních dle NOZ.

K názvu Spolku 
Stávající spolky mají pro změnu názvu stanove-

nu lhůtu do dvou let od účinnosti NOZ – tj. do 1. 1. 
2016. Z tohoto pravidla je stanovena výjimka pro 
spolky, jejichž název odporuje ustanovením NOZ, 
ale které své označení užívají již dlouho, je pro ně 
příznačné a nehrozí zaměnitelnost nebo klamavost 
takového názvu. 

SH ČMS a jeho organizační jednotky užívají 
své označení dlouho, je pro ně příznačné a proto 
se název měnit nebude. 

Zpracoval: Ing. Jan Aulický

Děti si mohou již nyní připravovat své práce – 
kreslit obrázky nebo psát zajímavé příběhy.

Podmínky soutěže: 
Soutěž má letos tři části: literární, výtvarnou 

a zpracovanou s pomocí digitálních technologií 
(DT) – na DC nebo DVD a probíhá v několika vě-
kových kategoriích.

Obsahové zaměření:
l vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady 

nedbalostního jednání a nepozornosti při mani-
pulaci s ohněm, hořlavinami apod., nebezpečné 
hry dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými 
látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.,

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

l zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné 
činnosti mládeže nebo letních táborů mladých 
hasičů se zaměřením na požární tématiku,

l vyjádření nedostatků v oblasti požární preven-
ce a varování před požáry.

Hodnocení soutěžních prací:
1)  základní kolo (kolektivy MH apod.) do 28. 3. 

2014; odevzdat na OSH do 7. 4. 2014
2)  okresní kolo –  do 18. 4. 2014
3)  krajské kolo + hl. m. Praha – do 9. 5. 2014
4)  republikové kolo – do 30. 5. 2014 (vyhodnoce-

ní do 27. 6. 2014)

Dne 5. srpna 2013 zemřel nejstarší muž 
Česka – pan Karel Kašpárek (107 let), který 
byl současně nejstarším členem našeho SDH 
Běloves. Čest jeho památce!

SDH Krčín Vás srdečně zve na hasičský ples 
dne 8. února 2014 v sokolovně Krčín. Hraje Jan 
Staněk ml. se zpěvačkou Radkou Jiřičkovou, za-
čátek ve 20 hodin.

 

Svůj cíl zisk medaile z MČR zahájil Jakub ve 
své poslední sezoně v kategorii starších žáků na 
Memoriálu Marty Habadové, který se konal v lis-
topadu 2012 v Praze. Zde obsadil druhou příčku 
časem 13,11 v konkurenci nejlepších šedesátkařů 
České republiky. Následovala důležitá zimní pří-
prava, kdy se nám podařilo umístit do tělocvičny 
barieru k nácviku jejího překonávání. Se zaháje-
ním jarních soutěží v šedesátkách potvrzoval Ja-
kub své dovednosti na řadě soutěží. Na společném 
krajském kole Královéhradeckého a Pardubického 
kraje, které se konalo 16. června v Trutnově, za-
psal nový osobák 12,93. Tímto časem se stal spo-
lečným přeborníkem obou krajů.

Na mistrovství České republiky, které se usku-
tečnilo od 3. do 5. července v Jablonci nad Nisou, 
reprezentoval Královéhradecký kraj s kolektivem 
mladých hasičů z Hřibojed. Soutěž v šedesátkách 
byla na programu mistrovství v pátek jako závě-
rečná disciplína. V prvním pokusu zapsal Jakub 
na jistotu 13,05 což stačilo do poloviny soutěže 
na první místo. Ve druhém pokusu ubral ze svého 
času více jak desetinu a novým osobním rekordem 
12,92 vybojoval vysněnou medaili.

Jakub Vondra mezi šedesátkaři v kategorii star-
ších žáků do 15 let skončil, ale už se poctivě při-
pravuje na další disciplínu v kategorii středního do-
rostu a to na dráze o 40 metrů delší. Pravidelně se 
již účastní soutěží zařazených do seriálu Českého 
poháru i ostatních soutěží v rámci republiky.

Josef Vondra, vedoucí kolektivu MH

(pokračování ze str. 1)

Medaile z mistrovství České republiky

Požární ochrana 
očima dětí 2014

Hasicí sprej pro každého
žáry kapalin (benzín, nafta), pevných látek (dře-
vo, plasty, uhlí), kuchyňské požáry (tuků a olejů), 
a navíc se může použít na hořící před-
měty pod napětím do 1000 V. Sprej se 
nemusí servisovat, má životnost 5 let 
a záruku 3 roky. Odpadá také starost 
s mrazem, jak tomu bylo u starších 
modelů. Hasicí směs nezamrzá při 
teplotě do -20 °C. Takže se hodí i do 
automobilů.

Prodejem hasicích sprejů zvýší-
te bezpečí sebe, svých spoluobčanů  
a také přispějete k získání finančních 
prostředků, které jsou stále potřeba na 
činnost hasičů, vašeho sboru.


