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1.) Nástin úkolů na rok 2010:
Vážené hasičky, vážení hasiči.
V loňském roce touto dobou jsme se v rámci okresního sdružení pilně připravovali na rok 2009, který měl
ukázat, jak se jako okres umíme zhostit přípravy takových náročných akcí, jako jsou krajské soutěže pro
mladé hasiče, dorostenecké kolektivy, ale i pro dospělé hasiče v požárním sportu. bylo krátce po konání
výročních valných hromad a my jsme se soustředili na zpracování hlášení o celoroční činnosti za rok 2008
a přípravu nejnáročnějších akcí za posledních sedm let. Dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste nám byli
jakkoliv nápomocni co nejupřiměji poděkoval, protože jsme se jako okresní sdružení těchto krajských soutěží
a v neposlední řadě i krajského setkání Zasloužilých hasičů, které se konalo 25. září 2009 ve Zlaté Koruně,
zhostili na výbornou. Ba podle konstatování některých funkcionářů jsme laťku na pořádání těchto akcí
posunuli o něco výš. Abych náhodou na někoho nezapomněl, nebudu tedy jmenovat jednotlivé SDH a
jednotlivé zástupce sborů, kteří se na přípravě i vlastním konání nejvíce podíleli. Myslím si, že oni i jejich
okolí to dobře ví. Proto mi ještě jednou tedy dovolte nejen jménem svým, ale jménem celého výkonného
výboru OSH poděkovat za velmi dobrou práci v loňském roce.
Jaromír Marek – starosta OSH
A co nás čeká letos? Nebudou to sice tak náročné akce celokrajského významu, ale čekají nás též náročné
úkoly. Dovolte nám proto, abychom Vás v krátkosti seznámili, jaké hlavní úkoly nás v roce 2010 čekají.
Po konání loňských výročních valných hromad nás čekají konference okrsků, kde by měla být hodnocena
práce v rámci okrsku za celé volební období. Někdo to bude mít jednoduché, protože činnost je stereotypní a
stále se opakující. Jsou ale i okrsky, kde se pořád něco děje. Také na těchto okrskových konferencích musíme
zvolit nové výbory, abychom mohli dále rozvíjet činnost nejen na úrovni SDH, ale i v rámci okrsků mezi
SDH navzájem.
V měsíci březnu, konkrétně v sobotu 20. března, by se mělo sejít v zasedací místnosti Územního odboru
HZS Jč. kraje v Českém Krumlově shromáždění delegátů SDH a mělo by nejen zhodnotit práci za uplynulé
volební období jak výkonného výboru OSH, tak i práci v rámci jednotlivých okrsků, SDH i celé okresní
organizace, ale také by si mělo zvolit nový výkonný výbor OSH a delegáty na celostátní sjezd SH ČMS, který
byl svolán na 3. a 4. července 2010 do Ostravy.
Dalším úkolem pro naší okresní organizaci, bude 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.
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.
Na závěr Vás opět upozorňuji, že byla spuštěna internetová stránka našeho okresního sdružení:
oshceskykrumlov.wz.cz. Zde 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 Vás opět prosíme, abyste vy, co jste tak doposud neučinili, nahlásili buď
prostřednictvím starostů svých okrsků nebo přímo starostovi OSH, případně opět na shromáždění
delegátů SDH, internetovou adresu některého z členů Vašeho SDH, na kterou by mohly být zasílány
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informace a materiály k činnostem SDH prostřednictvím výpočetní techniky. O spolupráci v této
oblasti je možné podle našeho názoru požádat i příslušné obecní úřady. 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:
Jak již bylo předesláno, svolává výkonný výbor OSH Český Krumlov na sobotu 20. března 2010 od
09,00 hodin do zasedací místnosti Územního odboru HZS Jihočeského kraje V Českém Krumlově
Shromáždění delegátů SDH okresu Český Krumlov. Toto shromáždění se koná v souladu se stanovami
SH ČMS a je nejvyšším okresním orgánem SH ČMS. Pozvánka na toto shromáždění bude zaslána na
konkrétního delegáta SDH. V případě, že byli navrženi v SDH delegáti dva, nebo více, tak pouze na
toho prvního v pořadí uvedeném ve zprávě z VVH, protože klíč pro zastupující delegáty SDH s hlasem
rozhodujícím je jeden delegát z každého sboru dobrovolných hasičů. Podrobvnější informace k jednání
dlegátů SDH budou rozeslány na SDH včas, aby se delegáti mohli na svoji úlohu připravit.
3.) Informace o jednání výkonného výboru OSH Český Krumlov v roce 2009 a 2010:
V loňském roce se jednání výkonné ho výboru uskutečnilo celkem pětkrát. A to 15.01.2009, 25.02.2009,
15.07.2009, 17.09.2009 a 19.11.2009. Mezi druhým a třetím jednáním bylo svoláno několik jednání tzv.
pracovní skupiny, která se zabývala především přípravou organizace okresních a krajských soutěží. Po
skončení krajských soutěží již byl výkonný výbor svoláván podle potřeby řešení jednotlivých dílčích úkolů
roku. V letošním roce se první jednání uskutečnilo 21.01.2010 a zabývalo se především přípravou hlášení o
činnosti za rok 2009 a přípravou shromáždění delegátů SDH v letošním roce. Dále bylo dohodnuto, že zápisy
z jednotlivých jednání budou od letošního roku k dispozici na našich internetových stránkách – viz výše.
4.) Hlášení o činnosti za rok 2009:
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 včas. Je sice zatím ještě poměrně brzy na ukončení
hlášení za OSH, ale SDH měly hlášení o své činnosti včetně Zprávy z konání VVH a přílohy k registračnímu
listu zaslat do konce roku. Doposud tak zatím neučinilo více jak dvacet SDH. Uvědomte si, že vlastně
podklady k hodnocení celookresní činnosti jsou ve Vašich hlášeních, tudíž ve Vašich rukách. Seznam, které
SDH nezaslaly Hlášení o činnosti za rok 2009, Zprávu z VVH a Přílohu k registračnímu listu zveřejníme na
stránkách OSH, aby se ten představitel SDH, který si není jistý zda tuto dokumentaci zaslal či ne, mohl
přesvědčit o stavu věci. Doufám, že to nebudete brát jako „Černou listinu hanby“, ale jako pomůcku, abyste
ulehčili práci okresnímu výkonnému výboru při zpracování jedné ze základních dokumentací OSH.
5.) Odvod z členských příspěvků na rok 2009:
I tato oblast se nemění. Jako každý rok i letos není výjimkou, kdy mnohé organizace doposud nezaslaly
odvody ze svých členských příspěvků. Ještě sice není konec ledna, ale tolik času zase nezbývá, aby se
někomu vyplatilo mít peníze na spořících kontech. Občas si sice připadáme jako královští výběrčí daní, ale
tyto odvody jsou jednou ze základních povinností každého SDH a bez těchto finančních prostředků bychom
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nemohli uskutečnit žádnou z plánovaných akcí. Věříme, že všichni neplatiči si své prohřešky v co nejkratší
době uvědomí, a co nejrychleji odvody z členských příspěvků zaplatí.
6.) Svolání okrsků SH ČMS – únor 2009:
Na začátku Zpravodaje jsme nastínili některé úkoly letošního roku. Protože před Shromážděním delegátů
kromě výročních valných hromad by měly svoji práci zhodnotit i okrsky a měly by si zvolit nové, nebo
staronové vedení, je nutné, abychom tato jednání okrsků svolali v únoru letošního roku. Přitom bychom
neměli zapomínat nejenom na hodnocení, ale měly i bychom si vytýčit úkoly na další volební období včetně
letošního roku. Starostové okrsků, pokud byli přítomni na posledním jednání výkonného výboru OSH, byli již
informováni, jak by takové jednání mělo probíhat. Přesto je součástí tohoto Zpravodaje i doporučený program
jednání.
Doporučený program: 1. Zahájení
2. Zhodnocení práce okrsku za uplynulé volební období
3. Volby členů výboru okrsku pro další volební období
3. Seznámení s úkoly na další volební období a na rok 2010 v rámci okrsku
4. Projednání okrskové soutěže v požárním sportu a pohárových soutěží
dospělých a mladých hasičů v roce 2010
5. Projednání námětového cvičení v rámci okrsku v roce 2010
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.
7.) Informace o hasičských soutěžích:
Jak bylo již zmíněno v úvodním článku, jsou doménou činností některých SDH na našem okrese 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 poosmé. Přehledy jednotlivých soutěží v rámci okresu Český Krumlov
jsou opět přílohou Zpravodaje.
8.) Informace HZS jihočeského kraje – ÚO Český Krumlov:
Rozbor požárnosti a záchranných prací na okrese Český Krumlov od 1.1. 2009 do 31.12. 2009. Jednotky
požární ochrany zasahovaly celkem v 928 případech. Z toho bylo 128 zásahů u požárů a z toho 9 požárů
bylo bez účasti požárních jednotek. Zde je v porovnání s rokem 2008 patrný nárůst o 3 požáry. Dále bylo 160
zásahů u dopravních nehod, při kterých bylo zachráněno 13 osob, 39 x jednotky PO odstraňovaly
následky olejových havárií, 6 x zasahovaly při úniku nebezpečných látek, 530 x (o 25 více než v roce
2008) poskytly technickou pomoc, při které bylo zachráněno 75 osob. Bohužel bylo vyhlášeno i 65
planých poplachů. Přímé škody způsobené požáry byly vyčísleny na 19 milionů 572 tisíc Kč, a to je
nárůst o 11 miliónů 419 tisíc v porovnání s rokem 2008.
Hasiči svými zásahy uchránili hodnoty za 23 milionů a 644 tisíc Kč. Při požárech přišly 2 osoby o život a
15 osob bylo zraněno, z toho 4 příslušníci HZS. 9 osob bylo u požárů evakuováno a 4 zachráněny.
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9.) Informace o jednáních Výkonného výboru SH ČMS Jihočeského kraje:
Poslední jednání výkonného výboru Krajského SH ČMS Jihočeského kraje se uskutečnilo 11. ledna 2010.
Na pořadu jednání byla především příprava 1. krajského plesu dobrovolných hasičů. Tento ples by měl být
reprezentační a by se uskutečnit v sobotu 20. února od 20.00 hodin v kulturním domě METROPOL v Českých
Budějovicích. K tanci a poslechu bude hrát dechová kapela SKALAČKA a taneční orchestr československého
rozhlasu. Občerstvení je zajištěno formou rautu a pivo za 15,00 Kč. Bohatá tombola. Každé okresní sdružení
má k dispozici 50 vstupenek ve snížené ceně 150,00 Kč za vstupenku pro dobrovolné hasiče a jejich rodinné
příslušníky. Hromadná doprava v rámci okresu nebude organizována. Ústroj pro hasiče je uniforma. Pokud
bude mít kdokoliv zájem se tohoto 1. reprezentačního krajského plesu dobrovolných hasičů zúčastnit,
zatelefonujte do 31. ledna 2010 na telefon starosty OSH Český Krumlov 602 161 159. Po tomto termínu
budou zbylé vstupenky nabídnuty ostatním okresním sdružením.
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 loňského 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. Jenom vás chceme
upozornit, že je potřeba pracovníky HVP i VPO informovat, že obchodní transakce jsou ve prospěch
dobrovolných hasičů okresu Český Krumlov, i když objednatelem a plátcem je městský nebo obecní úřad,
popřípadě právnická nebo podnikající osoba (firma). Na základě této informace bude provize zaslána na
účet našeho okresního sdružení.
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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
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
domů:
380 323 047
Václav Holemý – vedoucí OR velitelů:
mob:
723 432 707
tomas.hojda@precitool.cz
e-mail:
vaclav.holemy@seznam.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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Kalendář soutěží 2010 - dospělí
Datum

Čas

Místo

do 30.5.2010

Název soutěže

Kategorie Disciplina Pravidla Kont.osoba

okrsková kola

M,Ž

PS,Š

PS

okresní kolo

M,Ž

PS,Š,J10

PS

5.6.2010

7,30 hod Kaplice-stadion

12.6.2010

7,30 hod

J.Hradec
stadion

krajské kolo

M,Ž

PS,Š,J10

PS

19.6.2010

13,00
hod

SDH Třísov

Put.pohár SDH

M,Ž

PúD

E

19.6.2010

13,00
hod

SDH Plešovice

O pohár starosty
obce Zl.Koruna

M,Ž

PúD

PS

26.6.2010

13,00
hod

SDH Vyšší
Brod na starém
hřišti

O štít města Vyšší
brod

M,Ž

PúD

VL

3.7.2010

9,00 hod

Benešov nad
Černou hřiště

O pohár starostky

M,Ž+MH

PúD

PS

10.7.2010

13,00
hod

SDH Zaluží

Pohárová soutěž

M,Ž

PúD

VL

27.7.2010

13,00
hod

náves
Besednice

Mem.Vr.Nováka
1,roč.

M,Ž

PúD

PS

31.7.2010

12,00
hod

SDH Holubov

O pohár starosty
obce+mem.J.Vitka

M,Ž

PúD 2x

E

7.8.2010

9,00 hod

Benešov nad
Černou hřiště

mem.J.Sládka

M,Ž

PúD

PS

14.8.2010

14,00
hod

SDH Př.Výtoň

Pohár Ob.úřadu

M,Ž

PúD

E

11.9.2010

13,00
hod

SDH Loučovice

mem.Št.Ďurča

M,Ž

PúD

PS

25.9.2010

noční

SDH Frymburk

Pohár SDH

M,Ž

PúD

E

ČK stadion
2.10.2010 9,00 hod Slavoj
14,00
20.11.2010 hod

SDH Brloh

Pohár města
Č.Krumlov

M,Ž

o pohár starosty
obce

M,Ž

7

PúD

PúD

p.Holemý
V.tel.380323047
mob.723432707
p.Holemý
V.tel.380323047
mob.723432707
p.Veis Fr.Třísov
38203 Křemže
mob.602119156
p.Veis Martin
mob.725826491
p.Sofka Fr.Vyšší
Brod 38273
mob.728875638
p.Lepša Petr
mob.606300539
meil.petr.lepsa1
@seznam.cz
Krátký Milan
Radostice 3
p.Kamenný Újezd
mob.776797980

E

p.Síkorová
D.mob.7285453
90
p.Kudláček R.
Holubov 219
mob.724184634
p.Lepša Petr
mob.606300539
meil.petr.lepsa1
@seznam.cz
p.Maček
M.Př.Výtoň
38279 Frymburk
tel.380735914
p.Podr Jar.
Loučovice 238
38276
mob.607747633
p.Liebl V.38279
Frymburk
tel.380735164
p.Novák
V.Plešivec 354
38101
Č.Krumlov
mob.603970668

PS

p.Tykalová
Jar.Brloh
tel.724273960

