
Kancelář OSH informuje
Vyhodnocení okrsků za první pololetí 2016

Podmínky pro přiznání finančních příspěv-
ků splnily a doložily k 31. 7. 2016 tyto okrsky: 
Broumov, Meziměstí, Ostaš, Bor, Hronov, Čer-
vený Kostelec, Náchod, Mezilesí, Nové Město  
n. Met., Česká Skalice, Hořičky, Dolany, Jaro-
měř, Jasenná, Velichovky.

Přístup do evidence členů SDH pro sbory
Přístup do evidence je pouze přes program 

„Kancelář pro obce“ verze 6. Tento program si 
můžete zdarma 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, nedopi-
sujte, nepřepisujte, protože se vaše změny stejně 
neuloží, i když to tak vypadá, a při příští aktua-
lizaci se vám to ztratí!!! Pokud potřebujete něco 
upravit, tak nám to pošlete mailem a my vám to 
opravíme, doplníme. (pokračování na straně 4)

Sestry a bratři,
dovolte mi, abych vás v krátkosti informoval  

o dění ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska, zejména na okrese Náchod. 

Letošní rok se pomalu chýlí ke svému konci  
a nám nezbývá nic jiného, než pomalu bilancovat 
naši činnost. Ani letos jsme si nemohli stěžovat, 
že nemáme co dělat. V souvislosti s přeregistrací 
SDH na spolky nás čeká změna členských čísel 
v evidenci, tak aby to bylo v souladu s právními 
předpisy a požadavky registračního soudu v Pra-
ze. Dále musíme zaregistrovat buď revizory účtů, 
nebo členy revizních rad SDH. Věřím, že když 
jsme si poradili s registrací SDH, tak toto spo-
lečnými silami zvládneme taky. Další legislativ-
ní změnou je dodatek stejnokrojového předpisu. 
Jedná se o zavedení polokošil modré barvy a lo-
diček SH ČMS (pokrývky hlavy pro muže i ženy) 
k vycházkovému stejnokroji a polokošil červené 
barvy pro rozhodčí na soutěžích. Na tyto doplň-
ky se lze informovat v kanceláři OSH Náchod.  
I jednotky sborů dobrovolných hasičů měst  
a obcí našeho okresu si v letošním roce polepšily, 
co se týká získání státních a evropských dotací 
na pořízení nové požární techniky a přestavby 
hasičských zbrojnic. Jsem rád, že vláda dodržela 
svůj slib, který nám její zástupci dali na sjezdu,  
a peníze na podporu hasičů jsme získali. Je to 
hlavně obrovská pomoc obcím s JPO V, na které 
se v minulosti trochu zapomnělo. 

I letošní rok byl ve znamení pořádání spousty 
akcí jak v okrese, tak kraji a republice. Pořádali 
jsme spoustu soutěží pro mládež, postupové sou-
těže pro dorost a dospělé. Okresní kolo dospělých 
jsme pořádali na atletickém stadionu v Jaroměři. 
Opět jsme se potýkali s menším počtem přihlá-
šených družstev. Děkuji všem, kteří nám pomohli 
s realizací závodů, ať se jednalo o technické zá-

Evidence členů a mladých hasičů
V některých sborech nezapomínejte přihlá-

sit 18leté dorostence do dospělých. Pokud máte 
děti registrované v kolektivu mladých hasičů  
a další rok už je do kolektivu nenapíšete, z evi-
dence vám vypadnou! Např. když jim je 18 let 
nebo když už neregistrujete dorost a nenapíšete 
je do dětí, tak je potřeba je přihlásit do dospělých 
(vyplnit evidenční kartu).

Různé důležité info
V září 2016 ústředí SH ČMS celorepubliko-

vě přečíslovalo všechny své členy, takže se kaž-
dému kraji, okresu i všem členům změnilo jeho 
registrační číslo (takže OSH Náchod již nemá 
3605, ale nově 523; např. SDH Náchod mělo 
3605 026 nyní má 523 065 + další tři čísla pro 
každého člena), ústředí to seřadilo podle vzniku 
SDH v každém okrese a podle vstupu každého 
člena), protože v některých okresech prý měli  
v číslech nesrovnalosti). Ústředí plánovalo vy-

zemí, které nám zajistil jaroměřský okrsek, za což 
jim velice děkuji, ale i rozhodčí, štáb a děvčata 
z OSH  odvedli obrovský kus práce. Velice děkuji 
také vedení stadionu za vstřícnost při jednáních  
o pronájmu prostorů stadionu. V příštím roce 
také využijeme tento sportovní stánek a uspořá-
dáme zde okresní kolo v požárním sportu dorostu 
a dospělých, netradičně v neděli 4. 6. 2017. Naši 
sportovci všech kategorií v letošním roce podali 
výborné výkony na postupových soutěžích. Letos 
závodila Bára Šubrtová z SDH Velichovky na 
mistrovství světa v Ostravě a mistrovství repub-
liky v Brně.

Tak jak to v životě bývá, zažili jsme v letoš-
ním roce období radosti, ale i smutku. Přibyli 
nám hasiči s vysokým hasičským vyznamenáním  
a to titulem Zasloužilý hasič. Jedná se o br. Bla-
žeje Zeleného z Přibyslavi, Václava Černého  
z Náchoda a Josefa Klímu z Čáslavek. Oproti 
tomu jsme se rozloučili se zesnulými kamarády 
hasiči br. Blažejem Zeleným z SDH Přibyslav  
a Michalem Šumpikem z SDH Běloves.

OSH spolupořádalo letní hasičský tábor MH 
na Kamenci, stejně jako SDH Teplice nad Me-
tují, Nízká Srbská, Bukovice a Běloves ve svých 
tradičních táborových základnách. Děkuji za tuto 
činnost a přeji našim sborům, aby se jim podařilo 
tyto akce uskutečnit i v dalším roce. 

Nezapomněli jsme ani na naše okresní Zaslou-
žilé hasiče, pro které jsme uspořádali výlet do 
Častolovic na zámek, s občerstvením v motorestu 
Skalka. Myslím, že se akce vydařila. Také setkání 
na krajské úrovni se členům aktivu líbilo, hos-
titelství na Pecce se zhostilo OSH Jičín. Děkuji 
SDH, která poskytla vozidla na dopravu našich 
hasičů na tyto akce.

  Jak jsem předeslal na začátku, blíží se konec 
roku a my hasiči budeme bilancovat svou činnost 
na výročních valných hromadách SDH. Pokud 
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dání všem členům nové průkazy (velikosti OP), 
ale zatím je to pozastaveno, takže zatím se nové 
průkazy dělat nebudou.

Který sbor ještě nemá, tak si na svých VVH 
zvolte Revizní radu (tříčlenná, v SDH, kde je 
více jak 30 členů) nebo Revizora účtů (pro SDH, 
kde je méně než 30 členů). Který sbor ještě nemá 
najdete na internetových stránkách OSH.

Výroční valné hromady SDH a okrsků
Na OSH hlaste, prosím, termíny vašich Vý-

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

Soutěže, oslavy a další akce SDH
Na OSH hlaste, prosím, termíny vašich sou-

těží, 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).

bude v našich silách, budeme se snažit tato jed-
nání navštívit v co největší míře. Ale někdy bude 
souběh termínů stejný a nepořídíme se dostavit, 
proto vás chci požádat, abyste poděkovali členům 
sborů za činnost, kterou vyvíjíte ve svých sbo-
rech. A to ať se jedná o spolkovou činnost nebo 
pomoc obcím. Také poděkujte prosím rodinným 
příslušníkům za nemalou podporu naší činnosti. 
Děkuji též Hasičskému záchrannému sboru KhK 
ÚO Náchod za pomoc při pořádání akcí v roce 
2016.

A protože se s některými z vás do konce roku 
třeba osobně nesetkám, dovolte mi popřát krás-
né prožití vánočních svátků a do roku 2017 vám 
přeji hlavně hodně zdraví, osobní a pracovní po-
hody. Ať se hasičům okresu Náchod daří i v roce 
2017. Těším se na další spolupráci. 

 Ivan Kraus, starosta OSH Náchod



Okresní soutěž v požárním sportu se kona-
la spolu se soutěží Dorostu v sobotu 4. června 
2016 na atletickém stadionu v Jaroměři. Okresní 
soutěže se zúčastnila 2 družstva žen a 3 družstva 
mužů. 

Krajské kolo hry Plamen proběhlo ve dnech 
18.–19. 6. 2016 v Nové Pace (okres JC).

MH – SDH Bohdašín – 5. místo
MH – SDH Nízká Srbská – 9. místo

Krajské kolo Dorostu proběhlo dne 18. 6. 2016 
v Nové Pace (okres JC).

Dorostenky – družstvo: Velichovky – 5. místo 

Letošní soutěž mladých hasičů se konala  
28. května 2016 opět v areálu plhovské základní 
školy v Náchodě. V kategorii mladší se zúčastnilo  
8 kolektivů a v kategorii starší 12 kolektivů.

V kategorii mladších se na 1. místě umístilo 
družstvo z SDH Bezděkov nad Metují, 2. místo 
SDH Bukovice, 3. místo SDH Velichovky, dále 
SDH Nové Město n. Met., Nízká Srbská, Naho-
řany, Nový Hrádek a Mezilesí.

V kategorii starších se na 1. místě umístilo 
družstvo z SDH Bohdašín, 2. místo SDH Nízká 
Srbská, 3. místo SDH Běloves dále SDH Zvo-
le, Bukovice, Nahořany, Bezděkov nad Metují, 
Česká Metuje, Nové Město nad Metují, Mezilesí, 
Nový Hrádek a Suchý Důl. 

Běhu na 60 m se zúčastnilo celkem 12 chlapců 
a 14 dívek:
Výsledky Běhu na 60 m – chlapci:

1. David Hoffman (Běloves), 2. Ondřej Cepr 
(Bohdašín), 3. Josef Kment (Bohdašín)
Výsledky Běhu na 60 m – dívky:

1. Adéla Leppeltová (Bukovice), 2. Anna For-

Okresní soutěž 
Dorostu

Soutěž Dorostu proběhla 4. června 2016 na 
atletickém stadionu v Jaroměři.

Této soutěže se zúčasnilo 1 družstvo doroste-
nek, 1 družstvo dorostenců, 1 smíšené družstvo, 
2 mladší, 5 středních a 4 starší dorostenci jednot-
livci a 1 mladší, 4 středních a 5 starší jednotliv-
kyň dorostenek.

V kategorii družstev dorostenek vyhrála  
a do kraje postoupila děvčata z SDH Velichovky. 
V kategorii družstev dorostenců vyhráli a také 
nás reprezentovali na krajském kole dorostenci 
z SDH Jasenná.

Smíšené družstvo, které mělo SDH Bohusla-
vice, bohužel do krajské soutěže nepostupuje.

Kategorie Jednotlivců 
V kat. mladší jednotlivci postoupil do kraje  

z 1. místa Matěj Vávra z Teplic nad Metují,  
2. místo Jakub Dohnal (Jasenná). 

V kat. střední jednotlivci se umístil na 1. místě 
a postoupil na kraj Martin Kaščák z Velichovek, 
2. místo Martin Štěpán (Česká Metuje) a 3. místo 
Josef Kment (Bohdašín).

V kat. starší jednotlivci se umístil na 1. mís-
tě a postoupil do kraje Štěpán Remeš z Teplic 
nad Metují, 2. místo Pavel Hoffman (Běloves)  
a 3. místo Michal Cepr (Bohdašín).

V dorostenkách v kat. mladší jednotlivkyně 
vybojovala 1. místo Tereza Drapačová z Bohda-
šína (na kraji nás nereprezentovala).

V dorostenkách v kat. střední jednotlivkyně 
vybojovala 1. místo Adéla Leppeltová z Bu-
kovice, 2. místo Kamila Šimková (Bohdašín)  
a 3. místo Aneta Vlášková (Zvole).

V dorostenkách v kat. starší jednotlivkyně vy-
bojovala 1. místo Nikola Macurová z Nízké Srb-
ské, 2. místo Nikola Holeksová (Lhota za ČK)  
a 3. místo Lucie Šimková (Bohdašín).

Všem moc gratulujeme a děkujeme za účast.

Okresní soutěž hry Plamen

Okresní soutěž v požárním sportu

manová (Zvole), 3. Terezie Němečková (Horní 
Radechová)

Nejhezčí kronikou byla vyhodnocena kroni-
ka MH Mezilesí. Další body do Poháru starosty 
OSH Náchod za pěknou kroniku získali také MH 
Nový Hrádek, Nízká Srbská, Nové Město nad 
Metují a Suchý Důl. Všem moc gratulujeme.

Krajské soutěže 
– výsledky družstev náchodského okresu:

Dorostenci – družstvo: Jasenná – 4. místo

Jednotlivci mladší dorostenci: 
Matěj Vávra (Teplice nad Metují) – 4. místo

Jednotlivci střední dorostenci: 
Martin Kaščák (Velichovky) – 2. místo

Jednotlivci starší dorostenci: 
Štěpán Remeš (Teplice nad Metují) – 3. místo

Jednotlivkyně mladší dorostenky: 
– za náš okres nebylo reprezentováno

Jednotlivkyně střední dorostenky: 
Adéla Leppeltová (Bukovice) – 3. místo

Jednotlivkyně starší dorostenky: 
Nikola Macurová (Nízká Srbská) – 1. místo  

– postup na MČR

Krajská soutěž v požárním sportu se konala  
25. 6. 2016 v Hradci Králové.

SDH Běloves – MUŽI – 5. místo
SDH Zvole – ŽENY – 6. místo

Běh na 100 m s překážkami:
MUŽI: nejlepší 3. místo – Patrik Kligl (16,54), 

9. místo – Vojtěch Fiala (17,44), 11. místo – Mi-
roslav Mareček (17,60) atd.

ŽENY: nejlepší: 26. místo – Alena Hamplová 
(21,26), 32. místo – Hana Karešová (22,68), 35. 
místo – Zuzana Panenková (23,67), atd.

Všem účastníkům moc gratulujeme a děkuje-
me za reprezentaci!

V letošním roce se podařilo postoupit v kraj-
ských soutěžích na Mistrovství ČR dorostu jedné 
jednotlivkyni našeho okresu v kategorii dorostu. 
Mistrovství ČR se konalo ve dnech 4.–5. 7. 2016 
v Českých Budějovicích.

Výsledky:
Nikola Macurová (SDH Nízká Srbská) – cel-

kové 9. místo ze 14 v kategorii starší dorostenky.  
Reprezentantce našeho okresu moc gratuluje-

me, děkujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Mistrovství ČR 2016

Umístění družstev:
MUŽI: 1. Běloves – postup na kraj, 2. Zvole,  
3. okrsek Ostaš 
ŽENY: 1. Zvole – postup na kraj, 2. Velichovky

Běh na 100 m s překážkami:
MUŽI

1. Kligl Patrik – Běloves (17,22); 2. Fiala Voj-
těch – Běloves (18,06); 3. Šimek Jan – Běloves 
(18,09); 4. Mareček Miroslav – Běloves (18,32); 
5. Paťha Martin – Běloves (18,38)
ŽENY

1. Karešová Hana – Zvole (22,32); 2. Hamplo-
vá Alena – Zvole (22,46); 3. Charvátová Kateřina 
– Zvole (23,11); 4. Vejrová Pavla – Velichovky 
(23,50); 5. Malá Zuzana – Velichovky (23,69) 

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



V letošním roce máme více o další tři hasiče 
s titulem Zasloužilý hasič. A jednu statečnou ha-
sičku s medailí Za záchranu života.

V květnu byl udělen titul ZH br. Blažeji Zele-
nému z SDH Přibyslav, který nás bohužel v září 
náhle navždy opustil.

A nyní v listopadu své tituly převzali v Přiby-
slavi br. Václav Černý z SDH Náchod a br. Josef 
Klíma z SDH Čáslavky.

Při záchraně lidského života se hraje o čas
Přibyslav, sobota 21. května 2016 – Lidský 

život je tím nejcennějším, co můžeme mít. Jeho 
záchrana je proto po právu společností považo-
vána za hrdinský čin.  Slečna Denisa Hurdálková 
ze Starkoče se v květnu roku 2014 stala svědkem 
dopravní nehody, při které se jí podařilo zachrá-
nit život mladé dívky. Denisa, která je členkou 

U spotřebičů na plynná, kapalná, pevná paliva 
zajistěte pravidelné kontroly a čištění spalinové 
cesty (komínů a kouřovodů) oprávněnou osobou 
v oboru kominictví.

U plynových spotřebičů zabezpečte prová-
dění pravidelných kontrol a revizí oprávněnou 
osobou. Zajistěte přívod dostatečného množství 
vzduchu nutného pro spalování a odvod spalin 
z místnosti – hrozí nebezpečí otravy CO.

Při instalaci, údržbě tepelných spotřebičů 
se řiďte návodem výrobce. Zajistěte celistvost  
a neprodyšnost komína a správné zaústění kouřo-
vodu do komína.

Používejte pouze paliva určená pro daný typ 
spotřebiče, přecházíte-li na jiný druh paliva, je 
nutné provedení revize spalinové cesty (komína). 
Spalujete-li vlhké dřevo, zvyšuje se množství 
usazenin, tedy zvyšuje se i riziko vzniku požáru. 
V případě vznícení sazí v komíně vždy zavolejte 
hasiče, odstraňte od komína hořlavé předměty. 
Nikdy nesmíte použít na hašení vodu – komín by 
praskl  (požár sazí v komíně se hasí pískem sypa-
ným shora do komína). 

Děti si mohou jako každý rok již nyní při-
pravovat své práce – kreslit obrázky nebo psát 
zajímavé příběhy nebo natočit video.

Podmínky a zaměření soutěže na r. 2017  
k dispozici na OSH nebo internet. stránkách. 

Hodnocení soutěžních prací: základní kolo 
(kolektivy MH, ZŠ apod.) do 28. 2. 2017; ode-
vzdat na OSH do 15. 3. 2017!!!

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE PO OČIMA 
DĚTÍ 2016 

Dne 3. 6. 2016 proběhlo v Bílých Poličanech 
slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola 
výtvarné a literární soutěže PO očima dětí 2016. 
Z prací členů náchodského okresu se umístily 
výtvarné práce: 

v kategorii M1 – 1. Michal Doskočil (SDH 

Nejvyšší vyznamenání SH ČMS  
a Za záchranu života

Topná sezona 
– něco o pravidlech provozu topidel

Požární ochrana očima dětí 2017

Sboru dobrovolných hasičů Běloves, o svém zá-
žitku příliš nehovoří. Přesto se jí nakonec dostalo 
uznání a v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi 
byla jednou z 26 oceněných, kteří si v sobotu  
21. 5. 2016 převzali Medaile Za záchranu života. 

I vy se můžete stát přímými účastníky nebo ná-
hodnými svědky nějaké život ohrožující události. 

Proto bychom měli být co nejvíce připraveni. 
Někdy nám však psychika nedovolí cokoliv udě-
lat. Měli bychom však mít na paměti, že obnova 
dýchání (záklon hlavy, vytažení zapadlého jazy-
ku, případně umělé dýchání), zástava krvácení 
či nepřímá srdeční masáž patří mezi úkony za-
chraňující lidský život. Musí však být provedeny 
co možná nejdříve. V opačném případě následná 
lékařská péče, byť sebeodbornější, je již naprosto 
zbytečnou snahou o záchranu.

Všem oceněným moc gratulujeme.

Vypalování  komína smí provádět pouze od-
borně způsobilá osoba v oboru kominictví nebo 
revizní technik komínů za pomoci další způso-
bilé osoby. Vypalování se musí nahlásit hasičům 
nejméně 2 dny předem.

V kamnech na pevná paliva nikdy nezapalujte 
pomocí vysoce hořlavých kapalin, např. benzinu, 
hrozí vznícení par a vážné zranění.

Pod spotřebiče pevných paliv na hořlavé pod-
laze umístěte ochrannou, resp. izolační podložku. 
Neukládejte žhavý popel do plastových nádob. 
Žhavý popel nechte zcela vychladnout a pak jej 
uložte do uzavíratelných nádob. 

Dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých 
látek od komínového tělesa a to nejméně jeden 
metr. Bezpečné vzdálenosti jsou uvedeny v návo-
du výrobce spotřebiče.

Vždy byste měli mít na paměti, že zákon o po-
žární ochraně mluví jednoznačně:

„Každý je povinen počínat si tak, aby neza-
vdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život  
a zdraví osob, zvířat a majetek.“

Josef Beran, technik PO

... v našich srdcích zůstane navždy
S bolestí v srdcích jsme se také letos v červ-

nu rozloučili s naším br. Michalem Šumpíkem, 
který nás předčasně opustil po těžké nemoci ve 
svých 40 letech. U hasičů působil od r. 1990, byl 
členem v SDH Běloves (dříve v Náchodě a v Ma-
chovské Lhotě), aktivně se zúčastňoval soutěží 
jako rozhodčí nejen na našich soutěžích v okrese, 
ale i na krajských i republikových soutěžích ... 

Náš třetí Letní hasičský ples se konal v sobo-
tu 25. 6. 2016 od 17 hodin na hřišti pod širým 
nebem. I když nám asi již tradičně z nebe občas 
zaprší, dobrou náladu a skvělou zábavu nám to 
nepokazí. K tanci opět hrála skupina Styl (Vašek 
Zach a Roman Macek), ples nám přijely zahájit 
dětičky – nejmenší hasiči Plamínek z MŠ Raší-
nova z Nového Města nad Metují, ukázkou ha-
sičského útoku a štafety.

V průběhu večera vystoupila skupina krás-
ných slečen Rock Queens z Nového Města nad 
Metují, dále proběhla soutěž o nejhezčí klobouk, 
bohatá tombola, po setmění vystoupil Jan Hejzlar 
z Náchoda se svou oslňující ohňovou show  
a před půlnocí krásný ohňostroj. Pohodovou 
plesovou atmosféru doplňovalo bohaté a chutné 
občerstvení.

Děkujeme všem účastníkům a sponzorům 
všech našich akcí (a já děkuji všem našim hasi-
čům, kteří tyto akce připravují). Budeme se těšit 
na viděnou i v příštím roce. Za SDH Přibyslav 
Jana Rousková.Z námětového cvičení okrsku Ostaš ze dne 8. 10. 2016.

Mezilesí),  2. Andrea Koričanská (SDH Jasenná), 
3. Marek Kratěna (MŠ Rašínova)

v kategorii M2 – 2. Lucie Syrovátková (SDH 
Bohuslavice), 3. Tobiáš Grim (SDH Bohuslavice)

v kategorii ZŠ3 – 3. Anna Klára Pospíšilová 
(SDH Hronov) 

v kategorii ZŠ4 – 3.místo Adéla Leppeltová 
(SDH Bukovice)
V kategorii literárních prací 

v kategorii L1 – 2. Lucie Šichanová (SDH 
Nahořany),

v kategorii L4 – 2. Michaela Petrovská (SDH 
Jasenná).

Do republikového kola postoupil vždy ten nej-
lepší, tedy za Náchod jen jeden soutěžící, ale na 
prvních třech místech se neumístil.

Všem moc gratulujeme.

Na Přibyslavi se letos v létě 
plesalo již potřetí...
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Kancelář OSH informuje

Elektronická evidence tržeb

Přehled vyznamenání 
a jeho udělování

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

Kontakt na  SDH
Pokud máte e-mail nebo internetové stránky 

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 náměstí T.G.M. 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 do-
mluvit 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). IČO OSH Ná: 48623181, bank.
spoj. KB č.ú.: 2738551/0100, e-mail: kancelar@
oshnachod.cz.

  
Nový e-mail kanceláře OSH Náchod 

Kancelář OSH má od listopadu nový e-mail: 
kancelar@oshnachod.cz. Na starý e-mail už, pro-
sím, nic neposílejte a uložte si tento nový!
Pokud budete chtít něco posílat poštou, pište: 

Sdružení hasičů ČMS okres Náchod
nám. T. G. Masaryka 69, 547 01  Náchod
Webové stránky OSH: www.oshnachod.cz
Webové stránky SH ČMS: www.dh.cz
Webové stránky KSH ČMS Královéhradecké-

ho kraje: www.kshradeckr.cz
Jednatelka OSH Náchod – Petra Plachetková.
Pracovnice OSH Náchod – Jana Rousková.

Informace k zavedení Elektronické evidence 
tržeb. 

V návaznosti přijetí zákona č. 112/2016 Sb. ze 
dne 16. března 2016 o evidenci tržeb vzniká po-
vinnost při platbách v hotovosti, platební kartou 
a jiným obdobným způsobem vydávat účtenku 
s kontrolním kódem. 

U Sboru dobrovolných hasičů může evidenční 
povinnost vzniknout pouze ve vztahu k vedlejší 
podnikatelské činnosti, nebude se týkat hlavní 
(nepodnikatelské) činnosti. Podnikáním je samo-
statné vykonávání činnosti na vlastní účet a od-
povědnost živnostenským nebo obdobným způ-
sobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 
dosažení zisku. Pokud činnost nebude naplňovat 
uvedené znaky podnikání, tržby související s touto 
činností Sbor elektronicky evidovat nebude.

Podle § 12 odst. 3, písmena h), zákona č. 
112/2016 Sb. jsou vyloučené z evidence tržeb 
tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti 
veřejně prospěšných poplatníků tj. sborů dob-
rovolných hasičů.

Sbory tedy nemají povinnost elektronické evi-
dence tržeb u tržeb z hlavní činnosti a z drobné 
vedlejší podnikatelské činnosti. Naplnění kritéria 
„drobné podnikatelské činnosti“ je u poplatníka 
nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnos-
tem konkrétního případu. Podrobnější informace k 
dané problematice budou uvedeny v připravované 
metodice Finanční správy.

V případě, že si nezisková organizace není jistá 
charakterem své činnosti, může požádat správce 
daně o závazné posouzení. Správce daně na zákla-
dě údajů uvedených v žádosti posoudí, zda jsou 

V neděli 18. 9. 2016 v Novém Městě nad Me-
tují na Pavlátově louce proběhl Krajský festival 
přípravek.

Zúčastnilo se ho celkem 9 kolektivů přípravek, 
z toho 4 družstva z náchodského okresu (SDH 
Zvole, Velká Bukovina, Nové Město nad Metují 
a Bohuslavice) a jedno družstvo na festival přijelo 
až ze sousedního Polska.

Hlavním programem festivalu bylo vlastní vy-
stoupení kolektivů nejmenších hasičů doprováze-
né zvířátky z Madagaskaru.

Doprovodný program byl velmi bohatý – vy-
stoupení minikadetek souboru mažoretek MONA 
Náchod, vystoupení kouzelníka Mr. Carla, před-
stavení amatérského loutkového divadla „Marná 
snaha“ ze Suchého Dolu. Další doprovodné akce 
byly skákací hrad, trampolína, herní koberec vý-
robce hraček a stavebnic VISTA, malování na 
obličej, balónková show (tvarování zvířátek z na-
fukovacích balónků), zdarma nafukovací balónky 
a různé zábavné soutěže.

Celá akce včetně doprovodného programu byla 
výborně připravena a účastníkům se velmi líbila.

Za tuto akci bylo naší okresní odborné radě 
mládeže uděleno Čestné uznání Krajským sdruže-
ním hasičů Královéhradeckého kraje.

Letos se uskutečnil již 28. ročník tradičního 
letního tábora MH okresu Náchod, jako každý 
rok na Kamenci v Orlických horách.

Tábor se nachází v malebném údolí říčky 
Zdobnice mezi rekreačním střediskem Luisino 
údolí a Zdobnicí, uprostřed lesů Orlických hor. 

Tábor, který se konal od soboty 23. 7. do so-
boty 6. 8. 2016 je stanový, nejmladší táborníci 
jsou ubytováni v dřevěném srubu. Mohou se 
ho účastnit děti hasiči i nehasiči ve věku 6–16 
let (při naplnění oddílu instruktorů mohou i 17  
 a 18letí dorostenci).

Tábor není výhradně hasičský, ale je zaměřen 
na pobyt v přírodě, se získáním základních tábor-
nických dovedností, se spoustou her a soutěží. 

V roce 2017 bude asi termín konání podobný 
– přelom července a srpna.

Letošní tábor se nesl v duchu „Skřítkobraní“ 
(zachraňování skřítků, kteří bydlí v Orlických 
horách) a v r. 2017 se necháme opět překvapit :-)

Přihlášení na r. 2017 bude možné cca od břez-
na, bližší informace získáte na OSH Náchod 
nebo u hlavního vedoucího Patrika Váchy – tel. 
737 952 944, e-mail: cccpat@seznam.cz, face-
book: LT MH Kamenec.

Posloupnost vyznamenání:
* ČU SDH – uděluje se členů-hasičům (od 18 let 
věku)
    potom
* ČU OSH – uděluje se členů-hasičům (od 18 let 
věku)
    potom 
* ZPP (Za příkladnou práci) – nejdříve po 5 le-
tech od ČU OSH a nejdříve ve 28 letech člena a po 
10 letech nepřetržité aktivní práce
    potom 
* ZZ (Za zásluhy) – nejdříve po 5 letech od ZPP
    potom
* ČU KSH
    potom 
* Medaile sv. Floriána – nejdříve po 1 roce od 
ČU KSH a nejdříve po 5 letech od med. ZZ 
    potom
* ČU SH ČMS 
    potom 
* ZMZ (Za mimořádné zásluhy) – nejdříve po 
1 roce od ČU SH ČMS a nejdříve po 5 letech od     
Med. sv. Floriána
    potom
* Řád sv. Floriána – po 5 letech od ZMZ a po 30 
letech členství a dosažení věku 50 let
    potom
* Titul Zasloužilý hasič – po 5 letech od med. 
ZMZ a 40 letech členství a 65 let věku

Medaile za věrnost 10 let se uděluje i mladým 
hasičům – nejdříve po dovršení věku 15 let. Dále 
za věrnost 20, 30 atd. let se uděluje stužka.
Členem v SH ČMS se může stát mladý hasič již 
od věku 3 let.

(pokračování ze strany 1)

Festival přípravek nejen 
Královéhradeckého kraje

KAMENEC 2017

dané tržby s přihlédnutím ke všem podmínkám 
evidovanými tržbami či nikoliv, a vydá nezisko-
vé organizaci závazné posouzení, zda má či nemá 
tržby z některé své činnosti evidovat. Tato žádost 
bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1.000 
Kč a lze ji podat nejdříve 3 měsíce před zahájením 
evidence tržeb, tj. nejdříve 1. září 2016.

Elektronická evidence tržeb začne platit od  
1. 12. 2016 pro činnost:

NACE 56 – Stravování a pohostinství (nabíze-
na jídla a nápoje k okamžité konzumaci, a to ať již 
jsou konzumována na místě či nikoliv, restaurace, 
hospody, kavárny, kantýny, stánky, zmrzlináři, ca-
tering).

Od 1. 3. 2017 pro činnost: NACE 47 – Maloob-
chod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového 
prodeje, prodeje na tržištích…).

Dne 31. 8. 2016 vydalo Generální finanční 
ředitelství Metodický pokyn k aplikaci zákona  
o evidenci tržeb (dále „ZoET“). V tomto meto-
dickéhom pokynu je upřesněna povinnost elek-
tronické evidence tržeb (celé znění lze stáhnout 
na adrese http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/
Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf ). Podle dané 
metodiky:

SDH nemusí elektronicky evidovat tržby 
přijímané v hotovosti  podle zákona 112/2016 
Sb, za předpokladu, že jeho příjem/výnos 
z podnikatelské činnosti za předchozí rok ne-
překročil částku 175.000 Kč. 

Pokud SDH limit překročí, musí elektronicky 
evidovat tržby. Podrobné vysvětlení je uvedeno 
na stránkách Finanční správy http://www.etrzby.
cz/. Elektronická evidence tržeb zahajuje k 1. 12. 
2016 u ubytovacích a stravovacích služeb (kod 
NACE 55,56) – u stravování se jedná o provozov-
nu  (nebude týkat stánkového prodeje občerstvení, 
který hostům neposkytuje zázemí ve formě stolů  
a židlí – kde vzniká povinnost evidovat tržby až 
od 1. 3. 2018.) Další činnosti budou mít povinnost 
evidovat tržby v hotovosti od 1. 3. 2017 a 1. 3. 
2018.
 Zpracovalo Ekonomické odd. SH ČMS, 7. 9. 2016


