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1.) Nástin úkolů na rok 2009:
Vážené hasičky, vážení hasiči.
Před dvěma měsíci jsme uzavřeli rok 2008. Valná většina sdružení a organizací bilancovala a připravovala
plány práce na další rok. Výkonný výbor okresního sdružení hasičů na našem okrese vytvořil nástin úkolů,
které by měly být v letošním roce páteří činnosti SH ČMS v našem okrese, již v závěru loňského roku.
Dovolte nám proto, abychom Vás v krátkosti seznámili, jaké hlavní úkoly nás v roce 2009 čekají.
Teď, v měsíci březnu, konkrétně v pátek 20. března, by se mělo sejít shromáždění představitelů SDH a
mělo by zhodnotit práci za uplynulé období jak výkonného výboru OSH, tak i práci v rámci jednotlivých
okrsků, SDH i celé okresní organizace. Dalším úkolem pro naší okresní organizaci, i když ne chronologicky
pozdějším, bude konání okrskových schůzí a příprava jarních okrskových kol soutěží v požárním sportu, na
které bude navazovat okresní kolo a po něm se utkají vítězové okresních kol v kole krajském.
Krajská kola hasičských soutěží budou stěžejními akcemi naší okresní organizace. Zdůrazňuji naší
okresní organizace, i když by se mohlo zdát, že to bude organizovat jen pár členů výkonného výboru OSH.
Jak budou celé krajské soutěže probíhat, jak bude připravena organizace, to bude vizitka nejen členů
výkonného výboru, ale všech nás, kteří jsme členy SDH na okrese Český Krumlov. Proto bych vás chtěl
všechny požádat, abyste byli nápomocni jakkoliv organizátorům těchto krajských soutěží a pomohli jim
zabezpečit zdárný průběh. K organizaci krajských soutěží bude zaměřeno i letošní zasedání představitelů SDH
v březnu. V souběhu se soutěžemi v požárním sportu pro dospělé budou organizovány i soutěže mladých
hasičů a kolektivů dorostu.
Pochopitelně, že nás opět čeká i Celoroční okresní soutěž v požárním sportu, která se pro některé sbory
stala nedílnou součástí jejich sportovního života a je stěžejním motivujícím prvkem pro práci sportovně
nadaných hasičů. I když se mnohdy zdá, že se jedná atletickou soutěž v běhu s překážkami pro mladší
kategorie, jde především o to, aby si změřili své síly a schopnosti, které by měli umět uplatnit při své práci,
která vyplývá z poslání dobrovolných hasičů.
V podzimním období nás pak čeká organizace další náročné akce, a tou je setkání zasloužilých hasičů
Jihočeského kraje. Výkonný výbor se zatím přípravou této akce nezabýval, i když na svém zasedání o jejím
konání již jednal.
Na závěr Vás upozorňujeme, že byla spuštěna internetová stránka našeho okresního sdružení, kde
si bude v budoucnu možné všechny informace najít, přečíst a případně stáhnout platné formuláře
k činnosti SDH, ale i ve spolupráci s HZS k činnosti jednotek požární ochrany. Přesto opět prosíme,
abyste vy, co jste tak doposud neučinili, nahlásili buď prostřednictvím starostů svých okrsků nebo
přímo starostovi OSH, případně opět na shromáždění představitelů, internetovou adresu některého
z členů Vašeho SDH, na kterou by mohly být zasílány informace a materiály k činnostem SDH
prostřednictvím výpočetní techniky. Tuto informaci jste měli podat prostřednictvím vyplněného
tiskopisu Hlášení o činnosti za rok 2008. Někteří tak učinili, ale myslíme si, že ta internetová
provázanost by mohla být ještě daleko vyšší. Je to vlastně úkol, který jsme si dali již na shromáždění
delegátů SDH v roce 2004. Několikrát jsme i prostřednictvím Hasičského zpravodaje a i svých starostů
okrsků vyslovili prosbu o nahlášení internetové adresy, na kterou by bylo možné zasílat Hasičské
zpravodaje i další informace k činnosti SDH.

2.) Svolání Shromáždění představitelů SDH:
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Jak již bylo předesláno, svolává výkonný výbor OSH Český Krumlov na pátek 20. března 2009 od
18,00 hodin do Zubčic Shromáždění představitelů SDH okresu Český Krumlov. Toto shromáždění se
koná v souladu se stanovami SH ČMS a je nejvyšším okresním orgánem mezi jednáními delegátů SDH
okresu. Přílohou tohoto Hasičského zpravodaje (dále jen „Zpravodaje“) je pozvánka na toto
shromáždění. Prosíme Vás o včasný dojezd, který je stanoven nejpozději na 18.00 hodin.
3.) Informace o jednání výkonného výboru OSH Český Krumlov v roce 2009:
V letošním roce se první jednání uskutečnilo 15. ledna 2009. Jeho hlavním bodem jednání bylo především
závazné stanovení data a místa konání Shromáždění představitelů SDH v letošním roce a upřesnění náplně
jednání. Dále byla na pořadu jednání konečná příprava práce na letošní rok a schválení kalendáře soutěží jak
okrskových nebo okresních, ale i pohárových. Dále byly projednávány přípravy krajských soutěží a
seznámení členů výkonného výboru s dosavadními výsledky příprav. Především byl projednáván návrh
rozpočtu na činnost OSH včetně krajských soutěží, protože naše okresní organizace kromě organizačního
zabezpečení krajských soutěží musí k dotacím na toto hasičské klání zabezpečit i vlastní finanční prostředky.
Byl stanoven postup dalších jednání s vlastníkem sportovního stadionu v Českém Krumlově a zadány úkoly
vedoucím odborných rad velitelů a mládeže navrhnout dílčí rozpočty na jednotlivé krajské soutěže.
Druhé jednání výkonného výbor u OSH Český Krumlov proběhlo 25. února 2009 a mělo za úkol
především projednat a schválit hlášení okresní organizace za rok 2008, zhodnotit předložené návrhy rozpočtů
k jednotlivým krajským soutěžím a k přípravě plnění dalších úkolů v letošním roce, jako je setkání
zasloužilých hasičů a vyhodnocení krajské soutěže „Požární ochrana očima dětí“. K jednotlivým úkolům a
problémům jsou zaměřeny články i tohoto vydání Hasičského zpravodaje.
4.) Hlášení o činnosti za rok 2008:
Každoročně se opakuje situace, kdy výkonný výbor OSH jako zpracovatel hlášení o činnosti SH ČMS na
okrese Český Krumlov čeká na podklady, které jsou nezbytné pro toto zpracování. Bohužel ani v tomto roce
nenastala situace, že by hlášení zaslaly všechny SDH, ale došlo ke značnému zlepšení a proto hlášení za rok
2008 mohlo být zpracováno více jak o týden dříve a i když některé sbory musely být kontaktovány, aby svá
hlášení zaslaly v co nejkratší době.
Hlášení za rok 2008 nezaslaly pouze tyto dvě SDH: SDH Malšín, a SDH Vyšný.
Pokud tyto SDH, které jsou výše uvedeny nemají zájem dále pracovat ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska, měly by to dát na vědomí výkonného výboru OSH a svou činnost oficiálně ukončit.
5.) Odvod z členských příspěvků na rok 2009:
I tato oblast se nemění. Jako každý rok i letos není výjimkou, kdy mnohé organizace nezaslaly odvody ze
svých členských příspěvků. Občas si připadáme jako královští výběrčí daní, ale tyto odvody jsou jednou ze
základních povinností každého SDH a bez těchto finančních prostředků bychom nemohli uskutečnit žádnou
z plánovaných akcí. Je sice pravdou, že mnohé akce jsou dotovány ministerstvem školství nebo ministerstvem
vnitra, ale tyto dotace jsou podmíněny přispěním z vlastních zdrojů minimálně ve výši 30 %. Odvody měly
být zaplaceny do konce měsíce ledna letošního roku, a přesto jsou organizace, které tak doposud neučinily.
Věříme, že neplatiči si své prohřešky uvědomí, a v co nejkratší době odvody z členských příspěvků zaplatí.
Mají možnost odvody z členských příspěvků zaplatit případně i na jednání shromáždění představitelů SDH.
6.) Svolání okrsků SH ČMS – JARO 2009:
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Na začátku Zpravodaje jsme nastínili některé úkoly letošního roku. Protože před krajskými soutěžemi jsou
okresní kola a před okresními koly kola okrsková, je nutné, abychom se i letos velmi zodpovědně zabývali
přípravou těchto soutěží. Přitom bychom neměli zapomínat ani na nedílnou součást výcviku zásahových
jednotek, na námětová cvičení. Tady je ovšem nutné upozornit, že je nutné postupovat přesně podle zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o PO“) a souvisejících
právních předpisů a pokud není možné tyto podmínky dodržet, tak námětové cvičení raději nekonat.
Doporučený program: 1. Zahájení
2. Zhodnocení práce okrsku za uplynulé období
3. Seznámení s úkoly na rok 2009 v rámci okrsku
4. Projednání okrskové soutěže v požárním sportu a pohárových soutěží
dospělých a mladých hasičů a projednání případné pomoci při zabezpečení
krajských soutěží
5. Projednání námětového cvičení v rámci okrsku
6. Různé – diskuse – usnesení a závěr
S termíny okrskových soutěží, případně námětových cvičení bychom se velmi rádi včas seznámili,
abychom mohli v předstihu zabezpečit materiály na tyto hasičské soutěže. Proto prosíme starosty okrsků, aby
nám včas zaslali podklady ke konání I. kol požárního sportu. Okrskové schůze by měly být svolány
nejpozději do 15. dubna 2009 (ne však v termínu konání shromáždění představitelů SDH 20.3.2009).
7.) Informace o hasičských soutěžích:
Jak bylo již zmíněno v úvodním článku, budou doménou činností SH ČMS na našem okrese v letošním
roce soutěže, a to jak v požárním sportu, pořádané okrsky a okresním sdružením, tak i pohárové, které budou
součástí celoroční okresní soutěže v požárním sportu, a pohárové, které jsou svým atypickým provedením
zpestřením dnes již tradičního požárního sportu. V soutěžení nezůstávají za dospělými ani kolektivy mladých
hasičů, které se utkají v okresním zápolení již posedmé. Přehledy jednotlivých soutěží v rámci okresu Český
Krumlov jsou opět přílohou Zpravodaje. Bohužel při sestavování plánu pohárových soutěží v letošním roce
opět vůbec SDH nespolupracovaly s vedoucím odborné rady velitelů, a tak tento byl donucen termíny
některých pohárových soutěží naplánovat sám.
8.) Informace HZS jihočeského kraje – ÚO Český Krumlov:
Rozbor požárnosti a záchranných prací na okrese Český Krumlov od 1.1.2008 do 31.12 2008. Jednotky
požární ochrany zasahovaly celkem v 885 případech. Z toho bylo 125 zásahů u požárů a z toho 6 požárů bylo
bez účast požárních jednotek. Dále bylo 168 zásahů u dopravních nehod, při kterých bylo zachráněno 31 osob,
46 x při likvidaci olejových havárií, 8 x zasahovali při úniku nebezpečných látek, 505 x poskytli technickou
pomoc, při které bylo zachráněno 19 osob. Bohužel bylo vyhlášeno i 33 planých poplachů. Přímé škody
způsobené požáry byly vyčísleny na 8 milionů 146 tisíc Kč. Hasiči svými zásahy uchránili hodnoty za 17
milionů a 749 tisíc Kč. Při požárech přišly 4 osoby o život, z toho 1 člen JSDHO a 5 osob bylo zraněno, z
toho 1 člen JSDHO.

8.) Informace o jednáních Výkonného výboru SH ČMS Jihočeského kraje:
Poslední jednání výkonného výboru Krajského SH ČMS Jihočeského kraje se uskutečnilo 27. ledna 2009.
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Na pořadu jednání byla především příprava krajských soutěží v požárním sportu a hry Plamen pro mladé
hasiče. Dále se jednalo o připravenosti soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kterou by v letošním roce mělo
vyhodnocovat naše okresní sdružení. Zároveň se jednalo i o setkání zasloužilých hasičů, které by se mělo za
naší organizace uskutečnit v podzimních měsících na území našeho okresu.
9.) Informace o HVP a VPO:
Téměř v každém Hasičském zpravodaji Vás upozorňujeme na Hasičskou vzájemnou pojišťovnu a
Výzbrojnu požární ochrany. Nebudeme činit výjimku ani tentokrát. Chtěli bychom Vás opět upozornit, že
produkty HVP jsou na českém pojišťovnickém trhu velmi lukrativní a patří mezi ně i povinné ručení za
provoz motorových vozidel. Pokud máte zájem o některé podrobnosti, obraťte se přímo na oblastní pobočku
v Českých Budějovicích.
Koncem roku probíhají každoročně inventury hasičského materiálu. Životnost tohoto materiálu není
nekonečná, a tak se pochopitelně stává, že některé věci doslouží. Ty by měly být tedy inventurní komisí
vyřazeny a nahrazeny novými, plně funkčními. Chtěli bychom Vás upozornit, že mnohé materiály má ve své
nabídce Výzbrojna požární ochrany. Musíme Vás však upozornit, zvlášť ty, kteří v poslední době
s výzbrojnou neobchodovali, změnu sídla VPO, pracoviště Oblastní pobočky v Českých Budějovicích.
Provozovna VPO byly počátkem letošního roku přemístěna do ulice Václava Talicha 752/12 – z města po
Husově třídě na světelné křižovatce před bývalými kasárnami ve Čtyřech dvorech doleva a pátá odbočka
vpravo. Je tam též firma SABE, která prodává poháry a medaile. Telefonické spojení: pevná linka 387
319 952, mobil 602 443 066, FAX 387 319 289, e-mail: cb@vyzbrojna.cz, vebová stránka:
www.vyzbrojna.cz. Prodejní doba: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 07.30. hodin do 15.00 hodin, a ve
středu od 07.30 hodin do 17.30 hodin.
Pokud budete propagovat služby Hasičské vzájemné pojišťovny nebo Výzbrojny požární ochrany, vězte,
že pomáháte i našemu okresnímu sdružení v podobě finančních prostředků za provize z obchodní činnosti pro
právnické osoby i fyzické osoby na okrese český Krumlov. A tyto provize nejsou zanedbatelné a pomáhají
řešit finanční problematiku OSH, které jinak musí hospodařit pouze s penězi, které jí zůstávají z vybraných
odvodů z členských příspěvků od SDH po odeslání povinné částky na ústředí SH ČMS.

10.) Telefonní čísla:
Vzhledem k tomu, že se občas vyskytují úkoly a problémy, které je nutno řešit neprodleně, přípomínáme Vám
některá telefonní čísla na některé funkcionáře OSH
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Jaromír Marek - starosta OSH:

zam:
386 706 488
mob.:
602 161 159
(platí již 4 roky – po celých 24 hodin – možno poslat SMS)
e-mail:
Jaromir.Marek@seznam.cz
jamarek@vez.cbu.justice.cz
Jarmila Tykalová – náměstek starosty:
mob:
724 273 960
e-mail:
J.Tykalova@sznam.cz
Severin Krabatsch - náměstek starosty:
domů:
380 749 889
mob:
724 273 960
Josef Fleischmann - náměstek starosty:
domů:
380 312 020
mob:
724 273 960
e-mail:
Josef.Fleischmann@seznam.cz
Václav Holemý – vedoucí OR velitelů:
domů:
380 323 047
mob:
723 432 707
e-mail:
tomas.hojda@precitool.cz
Jan Vitek – zabezpečení vyznamenání OSH:
domů:
380 741 341
mob:
724 066 386
e-mail:
johanvitek@seznam.cz
Jana Maradová - sekretariát OSH:
mob.:
724 093 189
e-mail:
OSH.maradova@seznam.cz
Dále Vás žádáme, vzhledem k tomu, že není zřízena poštovní přihrádka na poště v Českém Krumlově,
abyste veškerou poštu, kterou chcete zasílat na OSH Český Krumlov, posílali na adresy:
Vnitrosvazová činnost, činnost na úseku represe a požárního sportu a organizační zabezpečení OSH:
Jaromír Marek, Prostřední Svince 16, 382 32 Velešín
Činnost na úseku mládeže a soutěží mladých hasičů a dorostu a organizační zabezpečení OR mládeže:
Jarmila Tykalová, Brloh 185, 382 06 Brloh
Činnost na úseku represe a požárního sportu a organizační zabezpečení OR velitelů:
Václav Holemý, Pořešín 47, 382 41 Kaplice
Hospodářské věci a problematika týkající se evidence členů apod.:
Jana Maradová, Vyšný 78, 381 01 Český Krumlov
Požadavky na ocenění členů SDH – Čestné uznání OSH, medaile za věrnost a další ocenění dle statutu
Jan Vitek, Holubov 247, 382 03 Křemže
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