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Slovo úvodem:
Vážené hasičky a vážení hasiči.
V letošním roce dostáváte první číslo tradičního Hasičského zpravodaje. Je sice první, ale velmi důležité,
protože bychom Vás měli informovat o všech změnách, které se během letošního roku doposud udály, a které
ještě nastanou do konce roku a budou mít i vliv na průběh činnosti od 1. ledna 2014. Proto Vás prosím, abyste
věnovali obsahu tohoto čísla co největší pozornost a splnili jste vše, co po Vás bude výkonný výbor OSH
našeho okresu včetně starostů okrsků požadovat, protože při nesplnění aktualizace členské základny se může
stát, že jako okresní organizace budeme nuceni zaplatit odvody z členských příspěvků za podstatně větší
členskou základnu, než ve skutečnosti je. A to nás může stát zbytečně vyhození finančních prostředků pro rok
2014. Věřím, že tentokrát přistoupíte ke splnění tohoto úkolu velmi zodpovědně a hlavně v požadovaném
termínu.
Nezapomeňte také, že rok 2014 bude rokem předsjezdovým a to znamená, že v příštím roce proběhnou
volby do všech orgánů SDH. Již teď začněte uvažovat o tom, kteří členové výboru Vašich SDH budou od
roku 2015 řídit a vést Vaše SDH, které navrhnete pro práci ve výkonném výboru okresního sdružení.
1.) Informace o jednání KV SH ČMS Jihočeského kraje v roce 2013:
Poslední zasedání KV KSH se uskutečnilo, po skončení porady vedoucích odborných rad (dále jen
„OR“)mládeže a velitelů k vyhodnocení krajských soutěží v roce 2013, 19. září letošního roku a mělo na
pořadu jednání především poslední informace z jednání výkonného výboru SH ČMS, mimo jiné informaci o
konání celorepublikových soutěží v příštím roce v jihočeském kraji.
První jednání se uskutečnilo v lednu a mělo na pořadu vyhodnocení roku 2012, další při krajské poradě
OR mládeže a velitelů před konáním krajských soutěží, jejichž pořadatelem bylo letos okresní sdružení
z Českých Budějovic.
OSH České Budějovice bylo rovněž pořadatelem Setkání Zasloužilých hasičů, které se uskutečnilo
ve čtvrtek 22. srpna 2013 v Purkarci. Cestu do Purkarce a zpět absolvovali Zasloužilí hasiči a jejich doprovod
po vodě z Hluboké nad Vltavou. Za naše OSH by se tohoto setkání zúčastnili Zasloužilí hasiči br. František
Plánský a br. Vladimír Filištein a vedoucím delegace za OSH Český Krumlov byl pověřen br. Jaromír Marek.
2.) Informace o jednání výkonného výboru OSH Český Krumlov:
V letošním roce se uskutečnilo již 5 jednání výkonného výboru OSH. Při prvním jednání VV OSH
23. 1. 2013 jsme se zabývali hodnocením roku 2012 a přípravou jednání shromáždění představitelů SDH
v roce 2013. Druhé jednání se uskutečnilo 27. 2. 2013 a mělo především za úkol projednat celoroční hlášení
o činnosti okresního sdružení hasičů. Třetí jednání se uskutečnilo 20. 3. 2013 a zabývalo se připraveností
shromážděná představitelů SDH našeho okresu, které se uskutečnilo 22. 3. 2013. Čtvrté jednání bylo svoláno
na 5. 6. 2013 a hlavní náplní bylo projednání stížnosti br. Klimeše z SDH Třísov a dosavadní činnosti OSH
Český Krumlov v oblasti evidence členské základny. Jednání se zúčastnili členové VV KSH Jč. kraje
br. Václav Žižka, starosta krajského sdružení, Alois Pazdera a Jiří Novák, náměstkové starosty VV KSH
Jč. kraje. Zatím poslední jednání se uskutečnilo 5. 9. 2013 a zabývalo se především stavem vkládání členské
základny do centrální evidence SH ČMS, průběhem okresních soutěží a účastí kolektivů našeho okresního
sdružení na krajských soutěžích, dotacemi a přípravou podzimních jednání okrsků.
3.) Svolání okrsků SH ČMS – PODZIM 2013:
Na Shromáždění představitelů SDH okresu jsme nastínili některé stěžejní úkoly letošního roku. Mnohé jsou
splněny, ale některé ještě zbývá splnit do konce letošního roku. Proto upozorňujeme na svolání jednání okrsků
SH ČMS, které by se mělo uskutečnit do 15. listopadu 2013 včetně.
Doporučený program:
1. Zahájení.
2. Zhodnocení práce okrsku za uplynulé období.
3. Seznámení s úkoly do konce roku 2013 v rámci okrsku.
4. Příprava VVH 2013 – nahlášení termínů, požadavek na delegování člena VV
OSH, požadavky na ocenění členů SDH, příp. okrsků.

5. Projednání pohárových soutěží pro rok 2014.
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.
4.) Konání VVH SDH a VVH okrsků za rok 2013:
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 23.12.2012 včetně. Na těchto VVH by mělo
být projednáno nejenom splnění úkolů za letošní rok, ale i vytýčení úkolů pro rok 2013.
Návrh programu výroční valné hromady SDH v daném roce: (pouze doporučené)
1) Zahájení a přivítání hostů
2) Volba návrhové komise
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.
Nezapomeňte naplánovat 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. Tyto VVH v okrscích by se měly uskutečnit v měsíci únoru 2014.
5.) Hlášení o činnosti za rok 2013 a odvod z členských příspěvků pro rok 2014:
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. 2013, abychom mohli včas zpracovat celookresní
hlášení a toto projednat odeslat ke konci měsíce února 2014. Tato činnost není jednoduchá a je i časově
náročná. Proto Vás prosíme o včasné zaslání Vašeho Hlášení o činnosti.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V tabulce hlášení o činnosti došlo k některým změnám oproti minulým
létům. Proto ústředí vydalo vysvětlivky k sestavení celoročního hlášení, které jsou společně s tabulkou
hlášení přílohou tohoto Hasičského zpravodaje
Nezapomeňte ani na včasné zaplacení odvodů z členských příspěvků, které i pro rok 2013 činí 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 2013. Věříme, že tentokrát nebudou žádní neplatiči
a všechny finanční prostředky budou poukázány na OSH včas.
6.) 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. V letošním roce dostal výkonný výbor
našeho okresního sdružení „nůž na krk“, protože od 1. 1. 2014, to znamená již s hlášením za rok 2013, se

bude brát stav členské základny z této evidence, to znamená, že pokud bude mít některý SDH nějaké členy
navíc, tzv. „mrtvé duše“ bude naše OSH platit odvody z členských příspěvků i za ně. V současné době by
měla být data SDH okresu vložena do centrální evidence a probíhá upřesňování členů za SDH. Proto Vás
všechny moc a moc prosíme o zaslání, pokud jste tak již neučinili, 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 a ušetříte finanční prostředky, které bychom museli vyplatit
navíc, než je skutečný stav. Aktuální údaje o Vaší členské základně zašlete, pokud je to možné, buď ses. Ivaně
Sosnové, která je pověřena zpracováním evidence členské základny, nebo starostovi OSH br. Jaromíru
Markovi a to nejpozději společně s materiály z jednání VVH. Čím dříve, tím lépe, protože bude více času na
zpracování členské základny a vložení celoročního hlášení za Vaše SDH do této centrální evidence.
A nezapomeňte, údaje musí mít minimálně jméno a příjmení, bydliště, data narození a především rodné
číslo, bez kterého se člen nedá do evidence vložit!!!
Upozorňujeme Vás, že tato aktualizace je bezpodmínečně 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.
7.) 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 823 událostí, což je o 111 událostí více než
za stejné období v roce 2012. Z celkového počtu 110 požárů byly 4 požáry evidovány bez účasti jednotek
požární ochrany (dále jen PO). To je v porovnání s rokem 2012 pokles o 21 požárů. Dále bylo 112 událostí
u dopravních nehod, při kterých bylo zachráněno 8 osob, ve 26 případech jednotky PO odstraňovaly
následky olejových havárií, 3 x zasahovaly při úniku nebezpečných látek, 526 x (o 133 více než v roce 2012)
poskytly technickou pomoc, při které bylo zachráněno 85 osob. Bohužel bylo vyhlášeno i 46 planých
poplachů. U těchto událostí bylo evidováno celkem 952 zásahů jednotek požární ochrany. Z toho jednotky
HZS JčK - 655 zásahů, jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) – 244 zásahů a jednotka
hasičského záchranného sboru podniku (jedná se o jednotku HZS Správy železniční dopravní cesty
s.p. České Budějovice) – 53 zásahů. Přímé škody způsobené požáry byly vyčísleny na 3 miliony 173 tisíc Kč,
a to je nárůst o 181 tisíc Kč v porovnání s rokem 2012.
Hasiči svými zásahy uchránili hodnoty za 32 milionů a 782 tisíc Kč. Při požárech přišla 1 osoba o život
a 5 osob bylo zraněno. U požárů byly 3 osob evakuovány, žádná osoba nebyla zachráněna.
Několik rad před začátkem topného období
Před zahájením topné sezóny je nutné provést kontrolu topných zařízení, kouřovodů a komínových těles.
Po zkušenostech na úseku zjišťování příčin požárů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje lze
konstatovat, že závady na topidlech, nesprávná obsluha, manipulace se žhavým popelem a ukládání paliv patří
mezi nejčastější příčiny vzniku požáru v zimních měsících.
Topnou sezónu, bychom měli začít prohlídkou kamen a jejich řádným vyčištěním od usazených sazí
a nalepených strusek. Zkontrolovat dále musíme šamotování, uzávěry dvířek, stav a čistotu kouřovodů.
Rovněž plynové spotřebiče určené k vytápění nebo ohřevu vody by měla jednou ročně zkontrolovat a vyčistit
odborná firma. Za většinou neštěstí stojí zdánlivě nepatrné a zanedbatelné maličkosti nebo vyložené lajdáctví
majitelů vytápěných objektů.
Topidlo je technické zařízení pro spalování paliva nebo zužitkování energie k získání tepla. Obecně platí, že
je nutné dodržovat pokyny výrobce k dodržování bezpečných vzdáleností topidla od hořlavého materiálu.
Lidé se mylně domnívají, že v blízkosti topidla či komínového tělesa není taková teplota, která by mohla
způsobit vznícení hořlavého materiálu. Dlouhodobým tepelným namáháním, materiál mění své vlastnosti
a postupně degraduje. Dochází k tzv. suché destilaci hořlavého materiálu, čímž se snižuje teplota potřebná
k jeho vznícení.

Rovněž je třeba důsledně dodržovat pokyny dodavatele při ukládání a skladování paliva. Toto nejvíce platí
o velkých hromadách uskladněného uhlí ve sklepích. Zde může docházet vlivem adsorpce plynů a par
do uhelné hmoty k nárůstu teploty a tím k fyzikálně chemickému samovznícení uvedeného materiálu. Proto je
třeba uhlí skladovat oddělené od uhelného prachu a rovnoměrně rozložené. Ostatní palivo, musíme skladovat
v bezpečné vzdálenosti od topidla a nevyužívat sálavé teplo kotle k jeho vysoušení. Používání jakékoliv
hořlavé kapaliny k rozdělávání ohně je přísně zakázáno!
Samostatnou kapitolu tvoří kouřovody a komínová tělesa. 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 dle Nařízení vlády ze dne 1. března 2010. Povinnou kontrolu komínového
zařízení provádí na žádost majitele odborně způsobilá osoba (držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví) jedenkrát ročně.
Pokud využijete těchto pár rad, strávíte příjemné chvíle pohody u hřejících kamen bez zbytečných obav před
vznikem požáru.
8.) Vánoční světlo 2013:
Letošní předávání Vánočního světla se uskuteční v sobotu, 21. prosince 2013 od 17.00 hodin
v Besednicích v kostele svatého Prokopa. Dojezd účastníků by měl být do 16.30 hodin.
9.) Informace o průběhu hasičských soutěží v roce 2013:
Blíží se konec roku a s tím je spojeno 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 i o soutěžích v požárním sportu si můžete najít na
webové stránce OSH Český Krumlov.
Tak, jako se konaly pohárové soutěže v letošním roce a i v letech minulých, budou se konat i v roce 2013.
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 2012.
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
(po celých 24 hodin – možno poslat SMS)
mob.:
602 161 159
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:

Severin Krabatsch – člen VV OSH
pro mezinárodní styky:
Jan Vitek – zabezpečení vyznamenání OSH:

Jana Maradová - sekretariát OSH:
Ivana Sosnová – evidence čl. základny OSH:

domů:
mob:
e-mail:

380 312 020
604 351 692
Josef.Fleischmann@seznam.cz

domů:
mob:
mob:
e-mail:

380 749 889
602 214 937
724 066 386
johanvitek@seznam.cz

mob.:
e-mail:
mob.:
e-mail:

724 236 670
OSH.maradova@seznam.cz
773 456 692
Ivana.67@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 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
Centrální evidence členů:
Ivana Sosnová, Zubčice 18, 382 32 Velešín
Požadavky na ocenění členů SDH – Čestné uznání OSH, medaile za věrnost a další ocenění dle statutu
Jan Vitek, Holubov 247, 382 03 Křemže

