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1.) Informace o jednání Shromáždění starostů OSH – 22.10.2011:
Již druhé shromáždění starostů OSH v letošním roce se konalo v sobotu 22. října 2011. Na programu bylo
především zhodnocení činnosti a hospodaření Sdružení hasičů za 1. pololetí letošního roku. Mimo jiné byly
též hodnoceny společnosti s vlastnickým podílem SH ČMS, a to:
FIRE EDIT s.r.o. – vydavatel časopisu „Alarm revue“. Tato společnost je ekonomicky prodělečná. Zde by
mělo dojít k podstatným změnám, protože časopis, který je přeplněn fotografiemi, byť barevnými, se nemůže
ekonomicky prosperovat. Mělo by dojít ke změně náplně časopisu zvláště po odborné stránce.
Výzbrojna požární ochrany, a.s. – nepředložila ani rozbor hospodaření ani audit. Zatím nebyl předložen
závěr, co s touto společností dál.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. – pololetní plán v pojistném se podařilo překročit a pokud bude
překročen i celoroční plán, mělo by dojít ke zvýšení kapitálového jmění. HVP a.s. hospodaří se ziskem.
Dalším programem shromáždění bylo projednání zaměření činnosti SH ČMS na rok 2012 včetně návrhu
rozpočtu a zajištění výročních valných hromad SDH a okrsků.
V diskuzi mimo jiné vystoupil starosta KSH kraje Vysočina br. Jan Slámečka s příspěvkem o setkání
starostů KSH SH ČMS a krajských hejtmanů, které se uskutečnilo 20. října 2011 na zámku v Přibyslavi.
2.) Informace o jednání KV SH ČMS Jihočeského kraje v roce 2011:
Poslední zasedání KV KSH se uskutečnilo 7. července letošního roku a mělo na pořadu jednání především
poslední informace z jednání výkonného výboru SH ČMS, kde se projednával prodej společnosti VPO, a.s.,
změny pravidel v požárním sportu a evidence členské základny SH ČMS. Dále to byly informace
a zhodnocení krajských soutěží, které v letošním roce pořádalo OSH Písek, informace o dni otevřených dveří
Krajského úřadu Jč. kraje, který se uskutečnil 7. září 2011 a informace o uspořádání školení rozhodčích, kteří
se zúčastňují krajských soutěží. Tato školení by se měla uskutečnit v měsíci listopadu 2011.
Na tomto zasedání se též projednávalo setkání Zasloužilých hasičů, které se uskutečnilo v pátek 14. října
2011 v Putimi a pořádalo je OSH Písek. Za naše OSH se jej zúčastnili Zasloužilí hasiči br. Václav Simandl,
František Plánský a Vladimír Filištein. Setkání se zúčastnili rovněž představitelé Jč. kraje v čele s jejím
hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou.
Informace o jednání výkonného výboru OSH Český Krumlov:
V letošním roce se uskutečnila již 3 jednání výkonného výboru OSH. O prvním jednání VV OSH
24.02.2011 jste již byli informováni ve Zpravodaji č. 1/2011. Druhé jednásí se uskutečnilo 18.05.2011 a mělo
především za úkol projednat přípravu a zabezpečení okresních soutěží kolektivů MH a dorostu a okresních
soutěží v požárním sportu. Zatím poslední jednání se uskutečnilo 27.07.2011 a zabývalo se především
průběhem okresních soutěží a účastí kolektivů našeho okresního sdružení na krajských soutěžích. Dále bylo
projednáno uvoplnění místnosti dosavadní kanceláře OSH a přestěhování materiálu do původní kanceláře
před zasedací místností. Dále se jednalo o dotacích z ministerstva školství, zvláště pak užití dotací pro činnost
SDH, kde je nutné účtování v podvojném účetnictví.
3.)

4.)
Svolání okrsků SH ČMS – PODZIM 2011:
Na začátku Zpravodaje č. 1/2011 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 15. listopadu 2011 včetně.
Doporučený program:
1. Zahájení.
2. Zhodnocení práce okrsku za uplynulé období.
3. Seznámení s úkoly do konce roku 2011 v rámci okrsku.
4. Příprava VVH 2011 – nahlášení termínů, požadavek na delegování člena VV
OSH, požadavky na ocenění členů SDH, příp. okrsků.
5. Projednání pohárových soutěží pro rok 2012.
6. 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.

5.)

Konání VVH SDH a VVH okrsků za rok 2011:
Tradičně na konci každého dochází k bilancování činnosti za uplynulý rok, které se koná na VVH SDH.
V letošním roce by měla tato jednání být ukončena nejpozději do 23.12.2011 včetně. Na těchto VVH by mělo
být projednáno nejenom splnění úkolů za letošní rok, ale i vytýčení úkolů pro rok 2012.
Návrh program výroční valné hromady SDH v daném roce: (pouze doporučené)
1) Zahájení a přivítání hostů
2) Volba návrhové komise (3)
3) Zpráva výboru SDH o činnosti za daný rok
4) Zpráva revizora účtu SDH
5) Volba delegátů SDH na VVH okrsku
6) Návrh činnosti na další rok
7) Diskuse (ocenění členů)
8) Usnesení
9) Závěr
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.
Jednou z novinek jsou VVH v okrscích, při kterých by se měla zhodnotit činnost v příslušném okrsku,
protože práce v okrsku se skládá především z práce jednotlivých SDH pro ostatní SDH v okrsku, jako jednoho
kolektivu. To znamená pořádání pohárových soutěží v rámci okrsku, okrskových soutěží pro mládež
a v požárním sportu, případně okrsková námětová cvičení apod. Program jednání by měl být obdobný jako
na jednání VVH SDH.
Hlášení o činnosti za rok 2011 a odvod z členských příspěvků pro rok 2012:
Hlášení o činnosti jednotlivých SDH by mělo být zpracováno před konáním VVH SDH a na této VVH by
mělo být projednáno. Je pravdou, že může dojít k některým dílčím úpravám ke konci roku, ale ty mohou být
do tiskopisu Hlášení o činnosti opraveny před odesláním tohoto hlášení. V letošním roce bychom chtěli
obdržet Vaše Hlášení o činnosti nejpozději do 31.12.2011, abychom mohli včas zpracovat celookresní hlášení
a toto projednat odeslat ke konci měsíce února 2012. Tato činnost není jednoduchá a je i časově náročná.
Proto Vás prosíme o včasné zaslání Vašeho Hlášení o činnosti.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V tabulce aktivity SDH je nutné uvést počet jednotlivých akcí a počet
hodin za všechny akce v tom, kterém řádku dohromady. PŘÍKLAD: Počet akcí 3 (1. akce 20 hodin, 2. akce
10 hodin a 3. akce 15 hodin) – celkem akce 45 hodin. Hodiny se počítají tak, jak dlouho celá akce trvala,
ne tedy jako v časech minulých, kolik bylo odpracováno celkem brigádnických hodin. Přesto bychom Vás
prosili, kdybyste mohli vedle příslušného řádku uvést, kolik se akcí zúčastnilo celkem členů SDH, abychom
si mohli pro informaci OSH, kolik bylo odpracováno brigádnických hodin. Tato informace bude pouze pro
potřeby OSH a nebude dál předávána.
Odvod z členských příspěvků doznal na našem okrese velkou změnu. Tato změna spočívá ve výši odvodů
a to za člena SH ČMS staršího 18 let 70,00 Kč a za člena SH ČMS mladšího 18 let 50,00 Kč. Odvody
z členských příspěvků by měly být zaplaceny nejpozději do 31. ledna 2012. Věříme, že tentokrát nebudou
žádní neplatiči a všechny finanční prostředky budou poukázány na OSH včas.
6.)

7.)

Informace o aktualizaci členské základny:
Již několikrát se výkonný výbor OSH 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 na přiložených
formulářích. Pomůžete jak nám v naší práci, tak především sami sobě, když budete shánět některé údaje.
Aktuální údaje o Vaší členské základně zašlete, pokud je to možné, společně s materiály z jednání VVH.

Upozorňujeme Vás, že tato aktualizace je nutná k zprovoznění internetové databáze evidence členské
základny SH ČMS a zprovoznění tohoto programu je jedním ze stěžejních úkolů nejenom SH ČMS, ale i
naší okresní organizace. 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. 2011 do 30. 9. 2011.
Jednotky požární ochrany zasahovaly celkem v 610 případech. Z toho bylo 93 zásahů u požárů a z toho 3
požáry byly bez účasti požárních jednotek. Zde je v porovnání s rokem 2010 patrný vzestup o 2 požáry. Dále
bylo 117 zásahů u dopravních nehod, při kterých bylo zachráněno 10 osob, 17 x jednotky PO odstraňovaly
následky olejových havárií, 2 x zasahovaly při úniku nebezpečných látek, 334 x (o 13 méně než v roce 2010)
poskytly technickou pomoc, při které bylo zachráněno 46 osob. Bohužel bylo vyhlášeno i 47 planých
poplachů. Přímé škody způsobené požáry byly vyčísleny na 5 milionů 252 tisíc Kč, a to je nárůst o 544 tisíc
v porovnání s rokem 2010.
Hasiči svými zásahy uchránili hodnoty za 26 milionů a 205 tisíc Kč. Při požárech nepřišla žádná osoba o
život a 2 osoby byly zraněny, z toho 1 příslušník HZS. Žádná osoba nebyla u požárů zachráněna, 11 osob
bylo evakuováno.
9.) Vánoční světlo 2011:
Letošní předávání Vánočního světla se uskuteční v sobotu, 17. prosince 2011 od 17.00 hodin v Benešově
nad Černou. Příjezd účastníků do Benešova nad Černou by měl být ukončen do 16,30 hodin.
10.) Informace o HVP a VPO:
Téměř v každém Hasičském zpravodaji Vás upozorňujeme na Hasičskou vzájemnou pojišťovnu a.s.
a Výzbrojnu požární ochrany a.s. 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.
Chtěli bychom Vás upozornit, že i přes změnu, že došlo k prodeji podílu Výzbrojny požární ochrany a.s.,
protože byla ztrátová, mnohé materiály, které potřebujete pro zásahové jednotky obce, popřípadě pro své
dobrovolné členy, má ve své nabídce. 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.
11.) Informace o průběhu hasičských soutěží v roce 2011:
Blíží se konec roku a s tím i vyhodnocení soutěží, a to především pohárových. Na našem okrese jsou
pohárové soutěže pořádány jak v kategorii požárního sportu, tak i pro mladé hasiče. Obě kategorie soutěží
mají své okresní poháry, které jsou na závěr soutěží předány celkovým vítězům. Informace o výsledcích
jednotlivých okresních pohárových soutěží jsou přílohou tohoto zpravodaje.
Tak, jako se konaly pohárové soutěže v letošním roce a i v letech minulých, budou se konat i v roce 2012.
Z tohoto důvodu zabezpečuje OSH tzv. „KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ“, který bude zaslán na ústředí SH ČMS
a bude sloužit jako podklad k vytvoření celostátního kalendáře soutěží. K vytvoření tohoto kalendáře však
potřebujeme od pořadatelů, to znamená od SDH, které tyto pohárové soutěže pořádají, podklady, kdy se bude
soutěž konat, kde, od kolika hodin, název soutěže, kategorie (muži, ženy, MH), disciplíny (PÚ, štafeta atp.),
pravidla a kontakt na člena SDH, který bude tuto soutěž za SDH zabezpečovat. Tento kontakt by měl
obsahovat jméno, příjmení, adresu, kam je možné zasílat poštu a telefonické spojení. Tyto údaje je nutné
zaslat na vedoucího odborné rady velitelů br. Václava Holemého (adresa je uvedena níže) nejpozději
do 30. listopadu 2011.

12.) 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:
(po celých 24 hodin – možno poslat SMS) mob.:
e-mail:
Václav Holemý – 1. náměstek starosty:

Jarmila Tykalová – náměstek starosty:
Josef Fleischmann - náměstek starosty:

386 706 488
602 161 159
Jaromir.Marek@seznam.cz
jamarek@vez.cbu.justice.cz
domů:
380 323 047
mob:
723 432 707
e-mail:
vaclav.holemy@seznam.cz
mob:
724 273 960
e-mail:
J.Tykalova@seznam.cz
domů:
380 312 020
mob:
604 351 692
e-mail:
Josef.Fleischmann@seznam.cz

Severin Krabatsch – člen VV OSH
pro mezinárodní styky:

380 749 889
domů:
mob:
602 214 937
domů:
380 741 341
Jan Vitek – zabezpečení vyznamenání OSH:
mob:
724 066 386
e-mail:
johanvitek@seznam.cz
Jana Maradová - sekretariát OSH:
mob.:
724 236 670
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 prevence, 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

