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1.) Nástin úkolů na rok 2011:
Vážené hasičky, vážení hasiči.
Před několika málo měsíci jsme uzavřeli rok 2011. Valná většina sdružení a organizací bilancovala
a připravovala plány práce na ten letošní rok. Také výkonný výbor okresního sdružení hasičů na našem okrese
bilancoval celoroční činnost v rámci okresu a zároveň vytvořil nástin úkolů, které by měly být v letošním roce
páteří činnosti SH ČMS v našem okrese. Dovolte nám proto, abychom Vás v krátkosti seznámili, jaké hlavní
úkoly nás v roce 2012 čekají.
Teď, v jarních měsících se měly konat okrskové konference, kde mělo nejenom hodnotit uplynulé období,
ale měla zároveň být i 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. V měsíci březnu by se pak mělo konat
Shromáždění představitelů SDH okresu Český Krumlov.
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 podzimní kolo hry Plamen.
Příprava této soutěže pro kolektivy mladých hasičů a dorostenců a dorostenek jsou nedílnou součástí jejich
celoroční činnosti. Bohužel i když jsou tyto kolektivy u SDH ustaveny a dokonce u odborné rady mládeže
zaregistrovány, přesto se těchto soutěží nezúčastní a ani jejich mateřský sbor nevykazuje v celoročním
hlášení.
Na závěr Vás jako vždy upozorňujeme, že je stále spuštěna internetová stránka našeho okresního
sdružení (http://oshceskykrumlov.wz.cz/), kde si můžete 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 vedoucím odborných rad internetovou
adresu některého z členů Vašeho SDH, na kterou by mohly být zasílány informace a materiály
k činnostem SDH prostřednictvím výpočetní techniky. Přílohou je i seznam SDH a jejich emailové
adresy.
3.) Informace o jednáních výkonného výboru OSH Český Krumlov v roce 2012:
V letošním roce se první jednání uskutečnilo 11. ledna 2012. Jeho hlavním bodem jednání bylo především
projednání hlášení o činnosti za rok 2011, která měla již být všechna zaslána ke zpracování na OSH, ale
nebyla doručena ani od polovičky SDH. Dále byla na pořadu jednání příprava shromáždění představitelů SDH
okresu Český Krumlov a konečná příprava práce na letošní rok a schválení kalendáře soutěží jak okrskových
nebo okresních, ale i pohárových.
Druhé jednání bylo pouze elektronické a mělo účel schválit zpracované hlášení o činnosti za rok 2011
před jeho odesláním do kanceláře starosty SH ČMS. Protože moderní počítačová technika a připojení na
internet umožňuje tuto rychlou komunikaci a vznášet případné připomínky, byla zvolena na zkoušku tato
metoda, která je v podstatě výhodnější z důvodu úspor na cestovném a čase.
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4.) Hlášení o činnosti za rok 2011:
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. Z toho důvodu byl i svoláno lednové jednání
výkonného výboru OSH, aby došlo nápravě. K nápravě došlo, i když některá hlášení byla telefonicky
vyžadována i několikrát. Přesto mohl výkonný výbor OSH při svém 2. jednání 24. února 2012 konstatovat, že
hlášení o činnosti SDH za rok 2011 odevzdaly, byť po telefonických nebo internetových upozorněních,
všechny SDH.
5.) Odvod z členských příspěvků na rok 2012:
I když si občas připadáme jako královští výběrčí daní, jsou tyto odvody jednou ze základních povinností
každého SDH a bez těchto finančních prostředků bychom nemohli uskutečnit žádnou z plánovaných akcí.
Je sice pravdou, že mnohé akce byly v minulosti dotovány ministerstvem školství nebo ministerstvem vnitra,
ale tyto dotace byly podmíněny přispěním z vlastních zdrojů minimálně ve výši 30 %, což se právě děje
z odvedených členských příspěvků. Jak to bude s dotacemi v letošním roce není zatím známo, ale je
předpoklad, že by mohly být přibližně ve stejné výši jako v roce 2011. Věříme proto, že ti, kteří doposud
odvody z členských příspěvků na rok 2012 nezaplatili, si své prohřešky uvědomí, a v co nejkratší době
odvody z členských příspěvků pošlou nebo doručí.
6.) Svolání okrsků a jednání představitelů SDH okresu Český Krumlov – JARO 2012:
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. Okrskové konference měly proběhnout do konce měsíce února, ale pokud se
někde v okrsku tak ještě nestalo, můžou se tyto konference konat i v měsíci březnu, protože v minulosti jsme
tyto jarní okrskové schůze svolávali právě v průběhu měsíce března a dubna.
Doporučený program: 1. Zahájení
2. Zhodnocení práce okrsku za uplynulé období
3. Seznámení s úkoly na rok 2012 v rámci okrsku
4. Projednání okrskové soutěže v požárním sportu a pohárových soutěží
dospělých a mladých hasičů
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.
Jak už sám nadpis napovídá, i stanovy určují, vyvrcholením svazové činnosti na úrovni okresu, by mělo
být „Shromáždění představitelů SDH okresu“ (dále jen „shromáždění“), kde by se měla zhodnotit činnost za
uplynulý rok a seznámit představitele s plánem práce na rok budoucí. Výkonný výbor OSH Český Krumlov
svolává toto shromáždění na pátek 23. března 2012 od 18.00 hodin do zasedací místnosti HZS Jč. kraje,
Územní odbor v Českém Krumlově, v Domoradicích. Na toto shromáždění bude rozeslána pozvánka cca
týden až 10 dní před vlastním jednáním.
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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. Pravidla Velké ceny OSH Český Krumlov jsou zavěšena na
webové stránce okresního sdružení. Před vlastními soutěžemi by mělo proběhnout školení rozhodčích
v požárním sportu. Zkušební otázky testů je možné si otevřít a prostudovat nebo prohlédnout na stránkách
http://oshceskykrumlov.wz.cz/rozhodci.html. Zkušební testy budou absolvovat pouze noví uchazeči o funkci
rozhodčího v požárním sportu, ale prohlédnout by si je měli všichni.
V soutěžení nezůstávají za dospělými ani kolektivy mladých hasičů, které se utkají v okresním zápolení
již po dvanácté. Přehledy jednotlivých soutěží v rámci okresu Český Krumlov jsou opět přílohou Zpravodaje.
8.) Informace HZS jihočeského kraje – ÚO Český Krumlov:
Dle statistického sledování událostí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (dále jen HZS JčK) na
území okresu Český Krumlov evidujeme celkem 807 událostí, což je o 48 méně než v roce 2010.
Z celkového počtu 124 požárů byly 3 požáry evidovány bez účasti jednotek požární ochrany (dále jen PO).
To je v porovnání s rokem 2010 stejný počet. Dále bylo 170 událostí u dopravních nehod, při kterých bylo
zachráněno 37 osob, ve 30 případech jednotky PO odstraňovaly následky olejových havárií, 3 x
zasahovaly při úniku nebezpečných látek, 417 x (o 76 méně než v roce 2010) poskytly technickou pomoc,
při které bylo zachráněno 58 osob. Bohužel bylo vyhlášeno i 63 planých poplachů. U těchto událostí bylo
evidováno celkem 946 zásahů jednotek požární ochrany. Z toho jednotky HZS JčK - 681 zásahů, jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) – 217 zásahů a jednotka hasičského záchranného sboru podniku
(jedná se o jednotku HZS Správy železniční dopravní cesty s.p. České Budějovice) – 48 zásahů. Přímé škody
způsobené požáry byly vyčísleny na 9 milionů 956 tisíc Kč, a to je pokles o 519 tisíc Kč v porovnání
s rokem 2010.
Hasiči svými zásahy uchránili hodnoty za 41 milionů a 325 tisíc Kč. Při požárech nepřišla žádná osoba o
život a 4 osoby byly zraněny, z toho 1 příslušník HZS. U požárů bylo 11 osob evakuováno a 1 osoba byla
zachráněna.
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. Chtěli bychom Vás však upozornit, že
mnohé materiály, které měla ve své nabídce Výzbrojna požární ochrany, už tam neseženete, protože
Výzbrojna požární ochrany v Český Budějovicích skončila. Proto vás upozorňujeme na možnost nákupu
hasičského zboží v bývalém sídle VPO, kde dnes sídlí firma JVPO spol. s r.o. Provozovna JVPO spol. s r.o.
se nachází v ulici K. Světlé 540/6. Telefonické spojení: pevná linka 387 200 945, mobil 777 777 658,
FAX 388 602 049, e-mail: jvpo@email.cz webová stránka: www.jvpo.cz.
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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
(po celých 24 hodin – možno poslat SMS)
e-mail:
Jaromir.Marek@seznam.cz
jamarek@vez.cbu.justice.cz
Václav Holemý – 1. náměstek starosty:
domů:
380 323 047
mob:
723 432 707
e-mail:
vaclav.holemy@seznam.cz
Jarmila Tykalová – náměstek starosty:
mob:
724 273 960
e-mail:
J.Tykalova@seznam.cz
Josef Fleischmann - náměstek starosty:
domů:
380 312 020
mob:
604 351 692
e-mail:
Josef.Fleischmann@seznam.cz
Severin Krabatsch – člen VV OSH
pro mezinárodní styky:
domů:
380 749 889
mob:
602 214 937
Jan Vitek – zabezpečení vyznamenání OSH:
domů:
380 741 341
mob:
724 066 386
e-mail:
johanvitek@seznam.cz
Jana Maradová - sekretariát OSH:
mob.:
724 236 670
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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