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1.) Informace o jednání delegátů SDH v roce 2010:
Vážené hasičky, vážení hasiči.
V letošním roce se uzavřelo další volební období naší dobrovolné společenské organizace, která má za cíl
pomáhat všem potřebným lidem a vychovávat v tomto duchu i mládež. Než vyvrcholilo hodnocení celé
organizace na IV. celostátním sjezdu SH ČMS, předcházely mu v závěru loňského roku výroční valné
hromady sborů dobrovolných hasičů, začátkem letošního roku výroční valné hromady okrsků SH ČMS,
v měsíci březnu shromáždění delegátů SDH okresních sdružení a v květnu shromáždění delegátů OSH na
shromáždění Krajského sdružení SH ČMS Jihočeského kraje.
Shromáždění delegátů SDH našeho okresního sdružení bylo svoláno na sobotu 20. března 2010
do zasedací místnosti Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územního odboru v Českém
Krumlově. Hlavní náplní jednání bylo především zhodnocení činnosti našeho okresního sdružení a volba
nového výkonného výboru OSH. Dalším důležitým bodem jednání bylo vytýčení úkolů na další volební
období. Mezi důležité body jednání zapadalo i schválení zvýšení odvodů z členských příspěvků od roku 2011
z důvodů, že naše OSH není schopna při současné výši finančních odvodů pokrýt veškeré dotace
od ministerstva vnitra a ministerstva školství na činnost OSH, jako je pořádání okresních soutěží a činnost
mladých hasičů včetně materiálního zabezpečení. Bohužel tento důležitý bod se nepodařilo prosadit a tak se
naše OSH potýká s nebývalými finančními potížemi, které byly zapříčiněny mimo jiné i tím, že jsme
v loňském roce pořádali krajské soutěže pro mladé hasiče a dorost a pro dospělé. Dále jsme byli i organizátory
setkání Zasloužilých hasičů Jihočeského kraje. Po organizační stránce jsme všechny tyto akce zvládli velmi
dobře a tak to bylo i hodnoceno na krajském podzimním setkání představitelů OSH Jihočeského kraje, ale
bohužel cenové relace služeb jsou v jiné hladině, než tomu je na jiných okresech. Zápis z z jednání delegátů
SDH v roce 2010 bude k dispozici na webové stránce OSH Český Krumlov.
2.) Informace o jednání delegátů OSH na IV. sjezdu SH ČMS v roce 2010:
Letošní rok se stal pro dobrovolné hasiče dalším mezníkem v jejich dobrovolné práci pro spoluobčany
v oblasti ochrany před požáry a jinými živelními pohromami. Po pěti letech se dobrovolní hasiči opět setkali
na celostátním sjezdu SH ČMS a to v Ostravě, kde tak dominovala loňská hasičská olympiáda. Setkání se
uskutečnilo ve dnech 3. a 4. července v aule vysokoškolských kolejí. Náplní sjezdu bylo jak zhodnocení práce
za celé pětileté období, tak i vytýčení směrů činnosti na další volební období a volba nového starosty SH ČMS
včetně náměstků starosty SH ČMS, členů výkonného výboru a předsedy a členů ústřední kontrolní a revizní
rady. Starostou SH ČMS byl zvolen opět dosavadní starosta Ing. Karel Richter. Za Jihočeský kraj byl
do výkonného výboru SH ČMS zvolen starosta táborského OSH br. Alois Pazdera. Do ÚKRR byl
za Jihočeský kraj opět zvolen br. Jan Novotný. Sborům dobrovolných hasičů i orgánům OSH a KSH bylo
stanoveno rozpracovat do svých podmínek „Program činnosti SH ČMS do roku 2OI5"
3.) Informace o jednání shromáždění starostů OSH – květen 2010:
Jednání starostů OSH na svém prvním letošním shromáždění se uskutečnilo v sobotu 8. května 2010
v zasedací místnosti přibyslavského zámku. Hlavní náplní bylo projednání činnosti SH ČMS za rok 2009
včetně výsledků hospodaření a příprava IV. sjezdu SH ČMS. Jedním z bodů jednání bylo i představení
kandidátů na starostu SH ČMS, náměstky starosty a předsedy ÚKRR. Dále byly schváleny dokumenty pro
jednání IV. sjezdu SH ČMS.
4.) Informace o jednání KV SH ČMS Jihočeského kraje:
Jak vyplynulo z předcházejících zpráv, IV. sjezdu SH ČMS předcházely jednání na všech úrovních naší
dobrovolné společenské organizace, tedy i na úrovni krajů. Na tomto jednání byli delegáti okresních sdružení
seznámeni s kandidáty do ústředních orgánů za Jihočeský kraj a každé OSH krátce prezentovalo svoji činnost
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jak za poslední volební období, tak i svoje charakteristické zaměření. Zároveň se představili nově zvolení
starostové OSH. Hosty byli mimo jiné hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a starosta SH ČMS
br. Ing. Karel Richter. Oba ve svých vystoupeních zhodnotili ze svého pohledu práci dobrovolných hasičů
a oba konstatovali, že činnost dobrovolných hasičů i jako společenské organizace je velmi významná ať už
na úseku výchovy mládeže, tak i podílu jejích členů na činnosti dobrovolných hasičských jednotek.
5.) Informace o jednání výkonného výboru OSH Český Krumlov:
V letošním roce se výkonný výbor sešel celkem třikrát, a to 21. ledna, 25. února a 20. dubna. Hlavní náplní
prvních dvou jednání bylo zhodnocení činnosti za rok 2009 a stanovení úkolů pro letošní rok včetně
zabezpečení jednání okrsků SH ČMS a Shromáždění delegátů SDH pro rok 2010. Na posledním jednání
výkonného výboru, kde se už sešli nově zvolení členové výkonného výboru, bylo hlavním tématem
projednání závěrů ze Shromáždění delegátů SDH v roce 2010 a příprava okresních kol soutěží mladých hasičů
a dorostu a soutěží v požárním sportu dospělých. Zvláštním tématem bylo neschválení zvýšení odvodů
z členských příspěvků od roku 2011. Přesto, že je na tuto problematiku upozorňováno již poměrně dlouho,
přesto se některé SDH postavily k tomuto problému záporně. Protože ale však je nutné zabezpečit čerpání
dotací na činnost okresní organizace, zvláště pak na činnost mladých hasičů, bude nutno se k tomuto
nevyřešenému úkolu v co nejkratší době opět vrátit. Proto bude nutno tuto otázku zodpovědně projednat
na podzimních jednáních okrsků.
6.) Svolání okrsků SH ČMS – PODZIM 2010:
Na začátku Zpravodaje č. 1/2010 jsme nastínili některé stěžejní úkoly letošního roku. Mnohé jsou splněny, ale
některé ještě zbývá splnit do konce letošního roku. Proto již teď upozorňujeme na svolání jednání okrsků SH
ČMS, které by se mělo uskutečnit do 24. října 2010 včetně.
Doporučený program:
1. Zahájení.
2. Zhodnocení práce okrsku za uplynulé období.
3. Seznámení s úkoly do konce roku 2010 v rámci okrsku.
4. Příprava VVH 2010 – nahlášení termínů, požadavek na delegování člena VV
OSH, požadavky na ocenění členů SDH, příp. okrsků.
5. Projednání zvýšení odvodů z členských příspěvků od roku 2011.
6. Projednání pohárových soutěží pro rok 2011.
7. Různé – diskuse – usnesení a závěr
S termíny konání výročních valných hromad bychom byli rádi seznámeni ihned po konání okrskových schůzí,
abychom mohli včas zabezpečit účast na jednáních VVH jednotlivých SDH. Proto prosíme starosty okrsků,
aby nám včas zaslali termíny ke konání výročních valných hromad včetně místa a času konání.
7.) Informace o nové aktualizaci členské základny:
Již několikrát se výkonný výbor snažil aktualizovat celou členskou základnu SDH na okrese Český Krumlov.
Některé SDH to dělají automaticky každoročně, ale některé od zahájení celé akce se ani jednou nenamáhaly
zaslat aktualizovaný stav svých členů. Vůbec neberou v potaz, že když náhodou shání nějaké informace
o svých členech, tak není ani kde tyto informace načerpat. Proto Vás všechny moc a moc prosíme o zaslání
písemné nebo elektronické podoby aktuální členské základny Vašeho SDH. Pomůžete jak nám v naší práci,
tak především sami sobě, když budete shánět některé údaje. Aktuální údaje o Vaší členské základně zašlete
společně s materiály z jednání VVH. Za zaslání Vám předem děkujeme.
8.) Informace HZS jihočeského kraje – ÚO Český Krumlov:
Rozbor požárnosti a záchranných prací na okrese Český Krumlov od 1.1. 2010 do 31.7. 2010. Jednotky
požární ochrany zasahovaly celkem v 928 případech. Z toho bylo 75 zásahů u požárů a z toho 3 požáry byly
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bez účasti požárních jednotek. Zde je v porovnání s rokem 2009 patrný pokles o 1 požár. Dále bylo 94 zásahů
u dopravních nehod, při kterých bylo zachráněno 15 osob, 23 x jednotky PO odstraňovaly následky
olejových havárií, 1 x zasahovaly při úniku nebezpečných látek, 347 x (o 1 více než v roce 2009) poskytly
technickou pomoc, při které bylo zachráněno 27 osob. Bohužel bylo vyhlášeno i 26 planých poplachů.
Přímé škody způsobené požáry byly vyčísleny na 4 miliony 712 tisíc Kč, a to je pokles o 517 tisíc
v porovnání s rokem 2009.
Hasiči svými zásahy uchránili hodnoty za 10 milionů a 411 tisíc Kč. Při požárech nepřišla žádná osoba
o život a 6 osob bylo zraněno, z toho 2 příslušníci HZS. Jedna osoba byla u požárů zachráněna, žádné osoby
nebyly evakuovány.
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 každého 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, i letos upozornit, protože se stále tyto dotazy opakují,
na změnu sídla VPO, pracoviště Oblastní pobočky v Českých Budějovicích. Provozovna VPO byla
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 VPO: pevná linka 387 319 952, mobil 602 443 066, FAX 387 319 289, e-mail:
cb@vyzbrojna.cz, webová 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 nebyly v minulých letech
zanedbatelné a pomáhali řešit finanční problematiku OSH.
10.) Informace o průběhu hasičských soutěží v roce 2010:
Soutěže mladých hasičů
1. Celostátní hra Plamen
Tato soutěž probíhá ve dvou částech – podzimní a jarní. Podzimní kolo se tentokrát konalo za nepříznivého
počasí v Malontech. Jarní kolo jsme tentokrát uspořádali na stadionu, který patří ZŠ Školní Kaplice. Výhodou
je velmi kvalitní povrch (tartan), na kterém se konaly všechny discipliny kromě požárního útoku. Pro vaši
představu, kategorie mladší plní tyto discipliny: štafeta 4 x 60 metrů, štafeta dvojic a klasický požární útok.
Kategorie starších má ještě další dvě discipliny – štafeta CTIF a útok CTIF. Ani na jaře nám počasí moc
nepřálo. Vytrvalé deště a rozvodněná řeka nám zaplavili travnatou plochu u ,,hasičského“ hřiště, kde jsme po
obědě chtěli plnit nejoblíbenější disciplinu požární útok. Situaci jsme museli operativně řešit a požární útoky
proběhly na příjezdové cestě k hřišti ZŠ Školní. Celostátní hra Plamen není jen o soutěžích. Do celkového
výsledku se započítává i plnění úkolů celoroční činnosti, které jednotlivé kolektivy zaznamenávají do kroniky.
Soutěže Plamen se zúčastnilo 13 družstev starších a 8 družstev mladších. Výsledky po sečtení všech bodů
z podzimního kola, jarního kola a celoroční činnosti jsou následující:
kategorie mladší: 1.místo – Brloh
2.místo – Netřebice A
3.místo – Plešovice
kategorie starší: 1.místo – Třísov
2.místo – Brloh
3.místo – Omlenice A
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Družstvo mladých hasičů z Třísova (s doplněním dvou děvčat z Brloha) reprezentovalo náš okres v krajském
kole Plamen v Mladé Vožici, kde skončili na 5.místě. V krajském kole nás reprezentovalo i družstvo
dorostenek z Besednice, které se umístilo na 6.místě.
Je škoda, že se některé sbory, i přestože dosahují pěkných výsledků v pohárových soutěžích, neúčastní
soutěže Plamen. Přece nejde jen o sportovní výkony, ale i o celkovou výchovu v oblasti požární ochrany.
Nebo víc nedokážou než ,,vzít hadice a běžet“?!
Na závěr chci poděkovat všem organizátorům podzimního i jarního kola za obětavou práci i za špatného
počasí při dopravě překážek, přípravě, průběhu i úklidu po skončení soutěží. Bez jejich práce by soutěže
neprobíhaly na opravdu kvalitní úrovni.
2. Soutěž o Putovní pohár
Soutěž probíhá v požárním útoku a pravidla pro průběh, hodnocení i termíny a místa soutěží schvaluje
odborná rada mládeže vždy na podzim pro příští kalendářní rok. Do celkových výsledků se započítávají časy
obou pokusů z pěti pohárových soutěží. V letošním roce se soutěže konaly v Omlenicích, Přídolí
a Malontech, ještě během září proběhnou v Plešovicích a v Chlumu, kde dojde k celkovému vyhodnocení.
Soutěže se s námi za dohodnutých podmínek účastní i družsto dětí z ČHJ Chlum. Do soutěže je celkem
zapojeno 14 družstev starších, 15 družstev mladších a 2 družstva přípravky (to jsou děti do 6 let).
V průběžném pořadí v kategorii přípravka vede družstvo Netřebice se 120 body, v kategorii mladších
Holubov „A“ a v kategorii starších mají družstva Chlum a Holubov shodně 109 bodů.
Jarmila Tykalová – vedoucí odborné rady mládeže
Soutěže hasičů v požárním sportu
1. okresní kolo 5.6.2010 - Kaplice
celkové pořadí družstev:
muži
ženy
1. Přísečná
1. Netřebice
2. Netřebice
2. Horní Dvořiště
3. Benešov nad Černou
3. Pořešín
běh na 100m s překážkami
muži
ženy
1.Netušil Jiří Přísečná 20,91 s
1. Svobodová Pavlína Netřebice 24,91 s
2. Goldfinger Michal Netřebice 21,24 s
2. Otenschlägerová Lenka Netřebice 28,49 s
3. Kratochvíl Břetislav Netřebice 21,31 s 3. Korchová Kateřina Horní Dvořiště 29,87 s
Hodnocení okresního kola.
Kladem je, že se dostavila se všechna přihlášená družstva. Soutěž proběhla za pěkného počasí. Disciplina
štafeta 4x100m byla zrušena kvůli silně podmočenému terénu a nezpůsobilou trať v celé délce 400 m.
2. krajské kolo 12.6.2010 - Jindřichův Hradec
Do krajského kola postoupili ženy SDH Netřebice a muži SDH Přísečná.
Těmto družstvům chci jako vedoucí odborné rady velitelů velmi poděkovat za vzornou reprezentaci našeho
okresu na této krajské soutěži.
3. pohárové soutěže OSH Český Krumlov
V příloze (pouze elektronické vydání) jsou tabulky s průběžným vyhodnocením soutěží Velké ceny okresu
Český Krumlov.
Průběžné pořadí u žen 1. místo SDH Netřebice „A“, 1. místo muži Netřebice.
Do VC nebyla zařazena družstva z jiných okresů a družstva neodvádějící příspěvky našemu okresnímu
sdružení. Měla možnost zaplatit příspěvek dle dohody na ORV 500 Kč. Žádné družstvo tak zatím neučinilo.
Ještě se budou konat tyto pohárové soutěže: SDH Loučovice, SDH Frymburk,SDH Český Krumlov –
vyhodnocení viz vyhodnocovací tabulky.
Václav Holemý – vedoucí odborné rady velitelů
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10.) Telefonní čísla:
Vzhledem k tomu, že se občas vyskytují úkoly a problémy, které je nutno řešit neprodleně, připomínáme Vám
některá telefonní čísla na některé funkcionáře OSH
Jaromír Marek - starosta OSH:
zam:
386 706 488
mob.:
602 161 159
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
domů:
380 312 020
Josef Fleischmann - náměstek starosty:
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
vaclav.holemy@seznam.cz
Jan Vitek – zabezpečení vyznamenání OSH:
domů:
380 741 341
mob:
724 066 386
johanvitek@seznam.cz
e-mail:
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 represe a požárního sportu a organizační zabezpečení OR velitelů:
Václav Holemý, Pořešín 47, 382 41 Kaplice
Činnost na úseku mládeže a soutěží mladých hasičů a dorostu a organizační zabezpečení OR mládeže:
Jarmila Tykalová, Brloh 185, 382 06 Brloh
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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