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1.) Informace o jednání shromáždění starostů OSH – Přibyslav 16. a 17.10.2009:
V pátek 16. a v sobotu 17. října 2009 se konalo v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi již druhé letošní
jednání starostů okresních sdružení hasičů ČMS. Bylo to předposlední setkání starostů OSH
před IV. sjezdem SH ČMS, který se bude konat v červenci příštího roku. Takže toto podzimní zasedání
se zabývalo plněním plánu práce a čerpáním rozpočtu za I. pololetí letošního roku a dále pak přípravou IV.
sjezdu SH ČMS, do čehož spadají i letošní výroční valné hromady, při kterých by měly proběhnout volby
do výborů SDH, dále konference okrsků a shromáždění představitelů SDH v jednotlivých okresech. Dále se
zabýval činností hospodářských organizací, kde je SH ČMS majetkově zainteresováno, jako je HVP a.s.,
a VPO a.s. Zvláště velká pozornost byla věnována situaci u VPO a.s., kde se novému managementu povedlo
zastavit sestupný vývoj, vyrovnat se se vzniklými dluhy a nastartovat nový progresivní způsob hospodaření.
Ovšem problém spočívá v tom, že nově dosazený management svou úlohu splnil a ve vedení VPO a.s.
končí. Vedení SH ČMS nezbývá nic jiného než zabezpečit nové vedení VPO a.s., které by pokračovalo nově
nastaveným směrem. Hlavním bodem jednání byla zpráva o činnosti starosty SH ČMS Ing. Karla Richtera,
ve které hodnotil činnost SH ČMS za I. pololetí 2009, zvláště pak hasičské soutěže v Ostravě.
2.) Informace o jednání KV SH ČMS Jihočeského kraje:
Jednání Krajského výboru SH ČMS Jihočeského kraje se v letošním roce týkalo převážně našeho
okresního sdružení, protože jsme byli pořadateli krajských kol hasičských soutěží a setkání Zasloužilých
hasičů. Samozřejmě nechybělo i projednání informací z jednání výkonného výboru SH ČMS, kde nás
zastupuje br. František Doležal z jindřichohradeckého OSH. To poslední, nejaktuálnější se konalo
23. a 24. října 2009 a týkalo se především vyhodnocení krajských soutěží a setkání Zasloužilých hasičů
v letošním roce. Všechny akce byly hodnoceny po organizační stránce velmi pozitivně, což svědčí o tom, že
i když jsme malé okresní sdružení, jsme schopni uspořádat i velké soutěže a další významné akce.
3.) Informace o jednání výkonného výboru OSH Český Krumlov:
Jako jednání Krajského výboru KSH Jihočeského kraje i jednání výkonného výboru OSH Český
Krumlov se týkala v letošním roce přípravou a konáním krajských soutěží a setkáním Zasloužilých hasičů.
Dále se výkonný výbor OSH zabýval přípravou jednání shromáždění starostů OSH v měsíci březnu 2009.
Výkonný výbor OSH se zabýval také situací na úseku zasílání hlášení o činnosti SDH za rok 2008, zasílání
odvodů z členských příspěvků pro rok 2009 a opět projednal návrh na ukončení činnosti některých sborů
dobrovolných hasičů v našem okrese z důvodu nečinnosti. V době, přípravy a distribuce tohoto vydání
Hasičského zpravodaje, by mělo proběhnout další jednání výkonného výboru, které by se mělo především
zabývat podzimním poněkud opožděným svoláním okrsků SH ČMS a přípravou výročních valných hromad.
Dále by se měl výkonný výbor zabývat novou situací v aktualizaci členské základny, protože by měl být
zprovozněn nový počítačový program, který by měl být napojen přímo na ústřední výkonný výbor. Také by
se měl zabývat předběžným zhodnocením celoroční činnosti a úkoly plánu práce na rok 2009, které se nám
doposud nepodařilo splnit.
4.) Svolání okrsků SH ČMS - PODZIM 2009:
Blíží se konec roku a s ním i příprava na bilancování činností v jednotlivých SDH. Tentokrát ovšem
nepůjde o hodnocení pouze za rok 2009, ale za celé volební období. A tentokrát nebude hodnocení činnosti

dobrovolných hasičů pouze na výroční valné hromadě, ale i v rámci okrsků. Před konáním výročních
valných hromad bychom si měli připravit půdu pro závěrečný finiš v plnění náročných úkolů pro letošní
rok. Měli bychom si vytýčit úkoly pro zbytek roku 2009 a začít připravovat program na rok 4. sjezdu SH
ČMS, rok 2010. Mnozí se opět budete zabývat s tím, jakými konkrétními úkoly naplnit svoji činnost,
abychom neustále zlepšovali svoji práci. Proto je součástí Zpravodaje i program SH ČMS do roku 2015. Je
tedy nutné zabývat se tímto programem i na podzimních jednáních v okrscích, které by se měly uskutečnit
nejpozději do 15. listopadu 2009. Jednání okrsků by se mělo zabývat hodnocením práce okrsku, přípravou
pohárových soutěží (důležité pro nahlášení termínů do celorepublikového kalendáře soutěží) a přípravou
konání VVH, zvláště pak termínů a místa konání.
Doporučený program: 1. Zahájení
2. Zhodnocení práce okrsku za uplynulé období roku 2009
3. Projednání konání VVH v jednotlivých SDH – termíny nahlásit starostovi
OSH Jaromíru Markovi buď telefonicky, nebo internetovou poštou, případně písemně do 3 dnů po konání
okrsku. Toto opatření je z důvodu, aby výkonný výbor OSH mohl zabezpečit co největší účast členů
výkonného výboru OSH na jednáních VVH SDH, případně zabezpečit účast vyšších orgánů SH ČMS.
4. Seznámení s úkoly na zbytek roku 2009 v rámci okrsku
5. Projednání pohárových soutěží v roce 2010 pro přípravu plánu soutěží na
příští rok – nezbytné uvést termín, čas a místo konání pohárové soutěže, druh požární soutěže (muži, ženy,
mladí hasiči, požární útok, štafeta, celý požární sport, zda se soutěž bude konat podle pravidel požárního
sportu či propozice budou atypické) a kontaktní osobu, na kterou je možné se písemně, telefonicky nebo
prostřednictvím elektronické pošty obrátit – zaslat co nejdříve, nejpozději do 20.11.2009.
6. Příprava jednání okrskové konference v roce 2010 – termín konání
nejpozději do 28.02.2010.
7. Soutěž “Požární ochrana očima dětí pro rok 2010” – projednat možnost
zapojení mladých hasičů v jednotlivých SDH
8. Různé – diskuse – usnesení a závěr
5.) Konání výročních valných hromad v roce 2009:
Jak bylo uvedeno již v předcházejících částech, blíží se konec roku a tím i hodnocení celoroční práce
sborů dobrovolných hasičů na výročních valných hromadách. V letošním roce by měly být v našem okrese
ukončeny nejpozději do 23. prosince 2009 včetně. Úkolem pro výbory SDH před jejich konáním je příprava
těchto valných hromad včetně nahlášení termínů a místa konání na OSH, případně návrhy na ocenění
aktivních členů. Oprašte tedy „Vzor dokumentů k zajištění VVH u SDH pro rok 2005 – 2010“ a použijte jej,
pokud si nebudete vědět rady, jak VVH připravit. Tyto materiály lze také nalézt na serveru www.dh.cz úsek
vnitroorganizační, část „vzory dokumentů k zajištění VVH SDH“. Neopomeňte pozvat na své bilancující
jednání představitele obcí, případně sponzory, aby viděli, jak se vyrovnáváte s nelehkými úkoly v oblasti
požární ochrany.
Vážení přestavitelé SDH, nezapomínejte prosím vás na své aktivně pracující členy a oceňte jejich práci
zvláště při těchto slavnostních chvílích. Je třeba ovšem své návrhy podat v určitém předstihu, protože jinak
není v silách členů výboru OSH tyto návrhy vykrýt. Nezapomeňte projednat kromě plánů práce na rok 2010
i účast představitele vašeho SDH na shromáždění delegátů SDH okresu Český Krumlov, které by se mělo
konat do konce měsíce března 2010. Jeho jméno a adresa by měla být součástí hlášení o činnosti za rok
2009, aby mohla být včas zaslána pozvánka na toto jednání. Hlášení o činnosti SDH za rok 2009 by mělo
být doručeno OSH nejpozději do konce roku 2009, aby nenastal opět starý a letitý problém, kterým je

nezaslání dokumentace, která by měla být uložena na OSH a slouží potřebám pro práci okresního sdružení,
zvláště pak sestavení hlášení o činnosti za celou okresní organizaci. Hlášení buď předejte starostovi svého
okrsku, nebo je zasílejte přímo starostovi OSH na adresu Jaromír Marek, Prostřední Svince 16, 382 32
Velešín. Protože tiskopis je možné vyplnit i na PC, je možné jej zaslat i elektronickou poštou, ale přesto
bych pro založení potřeboval orazítkovaný a podepsaný originál.
Důležité upozornění: Opět se trochu mění tiskopis na hlášení o činnosti SDH za rok 2009. Proto Vás
prosíme, věnujte vyplnění tohoto tiskopisu velkou pozornost a v případě, že se Vám podaří tiskopis ztratit,
je možné jej získat buď prostřednictvím e-mailu nebo jeho zasláním starostou OSH. Součástí zprávy o
činnosti je i zpráva o konání VVH a složení nového výboru SDH. Dále by měla být zaslána na OSH
příloha k registračnímu listu s platnými členy a jejich podpisy (podpisový vzor). Pro pochopení vysvětlení
vyplňování některých kolonek, kde se převážně dělají chyby, jsou přiloženy jako příloha i vysvětlivky
k vyplňování hlášení.
6.) Odvod z členských příspěvků za rok 2009 a na rok 2010:
I když se tento problém pomalu, ale jistě týká stále menšího počtu sborů, přesto se stále nacházejí SDH,
které včas neplatí odvody z členských příspěvků, přesto, že je to podle Stanov SH ČMS jedna ze základních
povinností.
Odvody z členských příspěvků by měly být pro rok 2010 zaplaceny na OSH nejpozději do 31. ledna
2010. Platbu máte možnost provést buď prostřednictvím bezhotovostního převodu, nebo přes okrskového
příp. okresního starostu, popřípadě složenkou. Pokud se rozhodnete pro platbu složenkou, dejte tuto
skutečnost na vědomí ses. Janě Maradové nebo starostovi OSH br. Jaromíru Markovi a složenka Vám
bude s potřebnými údaji včas zaslána.
Prosíme Vás však, abyste platbu provedli pokud možno do konce roku 2009, abychom tyto finanční
prostředky mohli dokladovat k dotacím, které je ještě do konce roku nutné vyúčtovat. Právě letošní rok opět
ukázal, jak je důležité mít v záloze nějaké finanční prostředky, protože při organizování jak okresních, tak
i krajských soutěží je nutné se spolupodílet na zafinancování těchto akcí. Ke každé dotaci je nutné přidat ze
svých finančních prostředků minimálně 30 % k dotaci (70 % dotace + 30 % vlastní prostředky = 100 %
financování plánované akce). Bohužel někdy jsou dotace tak malé, že těch zmíněných 30 % je nedostačující.
Pak vlastně ani finanční prostředky z odvodů z členských příspěvků nestačí, protože na OSH zůstává
z 50,- Kč, které odvádí každý SDH za člena pouze 30,- Kč. A to je při členské základně cca 2.100 členů
u našeho OSH poměrně malá částka. Problematika navýšení odvodů z členských příspěvků byla již
několikrát na pořadu jednání, ale vždy byla smetena se stolu, že to není potřeba. Když si však uvědomíte, že
k poslední změně došlo před více jak deseti lety, a jak se pohybují dnešní ceny oproti roku 1995, tak mi
všichni musíte dát za pravdu, že organizování akcí v dnešní době je finančně podstatně náročnější. Proto
Vás prosím, abyste tuto problematiku, to znamená zvýšení odvodů z členských příspěvků projednali na
svých výročních valných hromadách. Představa členů VV OSH, i když ne všech je navýšení o cca 20,- Kč
na člena a rok. Byli bychom rádi, abyste závěr k tomuto problému uvedli na tiskopisech „Hlášení o činnosti
za rok 2009“.
7.) Informace o nové aktualizaci členské základny:
Jak bylo již několikrát konstatováno v minulých vydáních Hasičského zpravodaje, byla koncem roku
2004 provedena instalace nového počítačového programu pro evidenci členské základny. Po vložení dat
z kartotéky OSH byly vytištěny seznamy SDH, které byly rozeslány všem SDH k aktualizaci stavu členské

základny a opravě jmen, která mohla být vlivem přepisování do programu zkomolena. Bohužel ani po třetím
pokusu SDH nevrátily všechny rozeslané seznamy, ani se příslušní představitelé SDH, které nezaslaly
opravené seznamy, neozvali, že je vše v pořádku. V současné době se bude instalovat nový program
evidence členské základny, který by měl být přístupný příslušnému OSH, nebo jeho určeným členům a
samozřejmě ústřednímu výboru SH ČMS. Pokud to umožní program, mohli by mít přístup ke své členské
základně i jednotlivé SDH, pokud o to projeví zájem. Jak to vše dopadne, ukáže čas. Bohužel bez
aktualizace celé členské základny nelze ani tento program používat. Věříme, že to tentokrát konečně vyjde,
a že usnadníte práci těm členům VV OSH, kteří se touto problematikou zabývají. Pokud budete připisovat
nové členy, prosíme o pečlivé vyplnění všech údajů, které jsou důležité pro evidenci a zvláště prosíme o
vyplnění možnosti kontaktu (telefon, e-mailová adresa apod.). Zároveň prosíme o tato kontaktní data u
funkcionářů SDH (starosta, velitel, jednatel, vedoucí mládeže). Bude po volbách!!!
8.) Informace HZS jihočeského kraje – ÚO Český Krumlov:
Chtěli bychom vás opět upozornit na provádění periodických lékařských prohlídek u členů jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí, které měly být poprvé ukončeny do konce roku 2005. Pokud jste tuto
povinnost splnili, nesmíte zapomenout, že platnost lékařských prohlídek je nutné obnovovat v pravidelných
dvouletých intervalech, jinak je ohrožena akceschopnost požárních jednotek dobrovolných hasičů.
Vážení hasiči. Nastává podzimní období, kdy se zase začíná topit v topidlech ať už na pevná, kapalná
nebo i plynná paliva. Před zahájením topné sezóny je tedy potřeba provést kontrolu topidel, kouřovodů a
komínových těles. Závady na topidlech, nesprávná obsluha, manipulace se žhavým popelem a ukládání
paliv totiž patří mezi nejčastější příčiny vzniku požáru v zimních měsících.
Před zahájením topné sezóny bychom tedy měli začít prohlídkou kamen a jejich řádným vyčištěním
od usazených sazí a nalepených strusek, zkontrolovat vymazání šamotem, uzávěry dvířek, stav a čistotu
kouřovodů. U plynových spotřebičů určených k vytápění nebo ohřevu vody by měla provést kontrolu a
vyčištění jednou ročně odborná firma.
Při používání topidel k vytápění objektů nebo ohřevu vody obecně platí, že je nutné dodržovat
pokyny výrobce k dodržování bezpečných vzdáleností topidla od hořlavého materiálu. Dlouhodobým
tepelným působením totiž materiál mění své vlastnosti a postupně degraduje, To znamená, že dochází k tzv.
suché destilaci hořlavého materiálu, čímž se snižuje teplota potřebná k jeho vznícení.
Nesmíme zapomínat ani na pokyny dodavatele při ukládání a skladování paliva. Zvlášť zvýšené
nebezpečí vzniku požáru hrozí ve velkých hromadách uskladněného uhlí a briket ve sklepích. Zde může
docházet vlivem adsorpce plynů a par do uhelné hmoty k nárůstu teploty a tím k fyzikálně chemickému
samovznícení uvedeného topiva. Proto je třeba uhlí a brikety ukládat do sklepních prostorů suché (nenasáklé
vodou po dešti), skladovat je oddělené od uhelného prachu a rovnoměrně rozložené. Ostatní palivo, musíme
skladovat v bezpečné vzdálenosti od topidla a nevyužívat sálavé teplo kotla k jeho vysoušení. Používání
jakékoliv hořlavé kapaliny k rozdělávání ohně je přísně zakázáno!
Zvláštní pozornost musíme věnovat kouřovodům a komínovým tělesům. Kouřovody nesmějí mít
náhlé změny průřezu ani mrtvé kouty, v nichž by se mohly hromadit usazené saze. Dále musí být splněna
bezpečná vzdálenost hořlavého materiálu od komínového tělesa stanovená výrobcem systému. Rovněž musí
být vše těsné proti unikání toxických zplodin po hoření a komíny musí být opatřeny potřebným počtem
zajištěných, těsně uzavíratelných čistících a vybíracích otvorů. Komíny se musí podle výkonu topidla a
charakteru topného média čistit několikrát ročně, např u lokálních topidel na pevná paliva 6x do roka. Jako
přílohy Hasičského zpravodaje byly v minulých letech letáčky z webové stránky HZS Jč. kraje, které byly
použity s jejich souhlasem. Bylo by vhodné je použít pro preventivní seznámení občanů s nebezpečími
topné sezóny.

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. I když ne všichni máte důvěru
k marketinku VPO, přesto si Vás dovolujeme upozornit, že z obchodní činnosti HVP i VPO má naše okresní
organizace finanční příjem v podobě provizí a tyto finanční prostředky jsou pak použity na činnost okresní
organizace, např. přidání finančních prostředků k dotacím na činnost.
Co se týká pojišťovací činnosti HVP a.s., tak vám informace o pojišťovacích produktech podají přímo
pracovníci oblastní pobočky HVP v Českých Budějovicích (tel.: 387 437 905).
Životnost hasičského materiálu není nekonečná, a tak se pochopitelně stává, že některé věci doslouží. Ty
by měly být tedy inventurní komisí v závěru roku vyřazeny a nahrazeny novými, plně funkčními. Chtěli
bychom Vás upozornit, že mnohé materiály má kromě jiných organizací, které se zabývají distribucí a
prodejem požárního materiálu, ve své nabídce i Výzbrojna požární ochrany. Musíme Vás však opět
upozornit na podstatnou změnu u VPO, a to je změna sídla pracoviště Oblastní pobočky v Českých
Budějovicích. Provozovna VPO byla přemístěna z ulice Karolíny Světlé 6/540 (od Budvaru k Ternu za
čerpací stanicí LPG) na nové prodejní místo do ulice V. Talicha 752/12, 370 05 České Budějovice.
Telefonické spojení 387 319 952, FAX 387 319 289, e-mail: cb@vyzbrojna.cz, vebová stránka:
www.vyzbrojna.cz, kde máte možnost zjistit některé další podrobnosti, jako je nabídka a pracovní doba.
10.) Příprava hasičských soutěžích v roce 2010:
Doménou činností SH ČMS na našem okrese, ale i v celé republice jsou mimo jiné hasičské soutěže, a to
jak v požárním sportu, které pořádají okresní, krajská sdružení a ústředí SH ČMS, tak i pohárové, které jsou
součástí celoroční přípravy jednotek v požárním sportu a pořádají je v převážné většině Sbory dobrovolných
hasičů. I v letošním roce je potřeba dodat podklady pro kalendář hasičských soutěží v roce 2010. proto Vás
všechny, kdo požádáte, nebo máte zájem pořádat v roce 2010 pohárovou hasičskou soutěž, abyste o tom
informovali vedoucího odborné rady velitelů
11.) Informace o setkání Zasloužilých hasičů Jč. kraje v okrese Český Krumlov:
V pátek 25. září letošního roku se uskutečnilo ve Zlaté Koruně setkání Zasloužilých hasičů Jihočeského
kraje. Je to akce, která umožňuje jednou do roka hasičům, kteří byli za svou dlouholetou práci oceněnni
nejvyšším vyznamenáním, a to titulem „Zasloužilý hasič“, setkání a kulturní a společenské vyžití
zabezpečované KSH Jč. kraje. V roce 2009 byla organizace tohoto setkání svěřena našemu okresnímu
sdružení. Setkání se zúčastnili významní představitelé Jč. kraje, jako např. krajský hejtman Mgr. Jiří Zimola,
dále představitelé Hasičského záchranného sboru Jč. kraje plk. Ing. Martin Sviták jako zástupce krajskégho
ředitelství a plk. Ing. Pavel Rožboud, ředitel Územního odboru HZS v Českém Krumlově. Je
samozřejmostí, že se tohoto setkání účastní i představitelé KSH v čele s jeho starostou br. Václavem Žižkou
a jednotlivých OSH Jč. kraje, z nichž někteří jsou sami nositelé titulu Zasloužilý hasič. Součástí setkání byla
prohlídka zlatokorunského kláštera a po obědě i trocha hudební produkce v podání Pepy Litvana. Na závěr
dostali všichni Zasloužilí hasiči Pamětní list z letošního setkání, kde byla mimo jiné i společná fotografie
všech účastníků.
12.) Vánoční světlo 2009:
Letošní předávání Vánočního světla se uskuteční v sobotu 19. prosince 2009 od 17,00 hodin v Přídolí.
Příjezd účastníků do Věžovaté Pláně by měl být ukončen do 16,45 hodin.

13.) 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
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
OSH.maradova@seznam.cz
e-mail:
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

