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Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice 

 

 

 

Zpravodaj – 1/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento materiál obsahuje základní informace o dění 

v dobrovolné požární ochraně Strakonicka a slouží jako 

pomocný materiál  pro zajištění Vaší práce. 
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Úvodní slovo                                                                                    
Naše heslo:          „Bohu ku cti –bližnímu ku pomoci“ 

 

Milé hasičky, hasiči, 

nevím již po kolikáté otvírám jarní číslo okresního Zpravodaje hasičů a přemýšlím s čím jsme 

se poprali, nepoprali, co nás čeká v  letošním hasičském  roce a bude-li pro ,,dobráky ,, 

příznivý nebo ne.. 

 GDPR nám sice přidělalo pár vrásek, ale je třeba si uvědomit, že chránit svá data by mělo být 

pro každého samozřejmostí,  je to pouze pro dobro věci, že se musí vybudovat funkční systém 

s novými pravidly  a tak posílat informace zaheslované a podobně , kdo nechápe, že v dnešní 

přetechnizované facebookové době , kdy se pověsí na vědomí všech i to , co kdo snídal, je 

opravdu třeba vzít rozum do hrsti a být opatrní kdo s tím nechce souhlasit, tak se nedá nic 

dělat, platí to pro všechny spolky, tedy i pro hasiče, musíme se s tím vyrovnat. 

V letošním kalendáři hasičských akcí nám kromě stálého programu určitě přibude organizace 

krajského aktivu Zasloužilých hasičů, velice prestižní akce, kterou chceme uspořádat 

v Blatné. Je to již 7 let, kdy jsme byly pořadateli na strakonickém hradě a v pivovaru, akce 

byla úspěšná, tak se pochlubíme jinou částí našeho okresu. A v druhé půlce roku začneme 

pomalu připravovat volby, příští rok budeme volit nové představitele do starých funkcí, čeká 

nás celostátní sjezd (pravděpodobně v Brně).... 

Je třeba se už nyní zamýšlet nad tím, jak to vše za rok touto dobou bude. S tím také souvisí 

příprava návrhů všech těch hasičů o nichž jste přesvědčení, že mají dobré předpoklady pro 

funkce ve sborech, okrscích a okrese. Přeji Vám, aby volba byla správná a ve funcích 

fundovaní lidé , kteří jsou ochotni pro hasiče a s hasiči pracovat.Věřím, že vyberete ze svého 

okruhu správně, protože sami nejlépe víte s kým a jak pracujete. Každá změna nese své tak ať 

se Vám to povede. 

 

 

  

                                                                                                      Jaroslava Boukalová 

                                                                                                          starostka OSH 
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Informace ze sekretariátu OSH Strakonice 

 

Veškeré informace, přihlášky k soutěžím a další materiály týkající se práce v dobrovolné 

požární ochraně si můžete prohlédnout na www.oshstrakonice.cz, nebo  Vám je  sdělíme 

prostřednictvím emailu – osh.strakonice@seznam.cz nebo na telefonních číslech 383 335928 

nebo 950 215160.   

 

Členské příspěvky na letošní rok  uhradily všechny  sbory dobrovolných hasičů . 

 

Hlášení o činnosti dosud některé sbory neodevzdaly a opět jako každý rok připomínáme 

nutnost Hlášení odevzdat, jelikož  zpracováváme veškerá Hlášení o činnosti SDH 

elektronicky do SH ČMS Praha  a podle vyplněných informací získáváme dotační prostředky 

pro daný rok. 

 

Také pro letošní rok budou veškeré věrnostní stužky a  medaile , ČU OSH, medaile  

Za příkladnou práci, Za zásluhy, medaile sv. Floriána placeny ve stejné výši, jako v letech 

minulých, tj. medaile ZPP, ZZ, sv. Floriána – Kč 330,-- za jeden kus, věrnostní stužky (včetně 

stužky k ČU OSH)  – Kč 42,-- za kus. 

 

Setkání žen – v letošním roce se Setkání žen okresu Strakonice uskutečnilo ve Štěchovicích.  

Setkání bylo výborně  připraveno a zorganizováno místním  SDH. Bližší informace o této akci 

naleznete v materiálech z Odborné rady žen ve Strakonicích.  

 

PO očima dětí – jako každoročně i v letošním roce probíhá soutěž „Požární ochrana očima 

dětí“, které se účastní mateřské a základní školy našeho okresu, sbory 

dobrovolných hasičů pracující s dětmi, organizace pracující s dětmi a 

mládeží, domovy pro tělesně postižené v Mačkově a v Oseku. Soutěž 

byla vyhodnocena začátkem dubna letošního roku. Vítězné práce 

postoupily do krajského vyhodnocení, které bude v Táboře.  Požádali 

jsme o finanční příspěvek také Jihočeský kraj   a poprosili  jsme také 

organizace pracující s dětmi o pomoc s okresním vyhodnocením této akce.  

 

 

 Vyhlášení soutěže pro všechny sbory dobrovolných 

hasičů 

V letošním roce vyhlašujeme opět soutěž pro všechny 

nadšené fotografky či fotografy. Jedná se o soutěž o 

nejlepší fotografii z hasičských soutěží v okrese. Proto 

neváhejte a foťte. Své fotografie nám zaneste na CD do 

kanceláře OSH Strakonice. Termín uzávěrky soutěže je 

31. 8. 2019. Vyhodnocení bude součástí vyhodnocení 

pohárových soutěží okresu v Čejeticích  a všichni zúčastnění si vítěznou fotografii vyberou 

sami hlasováním přímo na místě. Tato soutěž se uskuteční pouze při dostatečném množství 

fotografií, což se v minulém roce nepodařilo.  

 

 

 

 

 

 

http://oshstrakonice.rajce.idnes.cz/Vyhodnoceni_poharovych_soutezi_-_Cejetice_-_15.9._2017/
http://www.oshstrakonice.cz/
mailto:osh.strakonice@seznam.cz
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Vyhlášení soutěže Miss hasička okresu Strakonice pro rok 2019 

 

V letošním roce opět vyhlašujeme soutěž Miss hasička okresu 

Strakonice. Do této soutěže se mohou přihlásit všechny hasičky 

z okresu Strakonice (nejenom vítězky bodovaných soutěží okresu 

Strakonice). Neváhejte, tato soutěž je díky našim sponzorům bohatě 

odměněna. V loňském roce hasičky získaly ceny od firmy Pandora, 

které se nám podařilo nakoupit díky sponzorským  darům zejména 

od pana  Miroslava Krčala z  firmy Dram Invest, s. r. o., ředitele 

HZS ÚO Strakonice plk. Ing. Oty Šmejkala, nádherných květin od pana Václava Bošky ze 

Zahradnictví Střítež, firmy Nixe Radošovice a dalších sponzorů. Ještě jednou jim touto cestou 

moc děkujeme.  

 

Setkání Zasloužilých hasičů okresu a kraje – v letošním roce jsme 

se stali pořadateli krajského Aktivu Zasloužilých hasičů, který se konal 

dne 5. 4. 2019 na zámku v Blatné. Zasloužilí hasiči a hosté v počtu 

cca. 150 lidí  si prohlédli zámek, lihovar, Blatenskou rybu a další 

zajímavá místa. Setkání Zasloužilých hasičů okresu  se bude konat 

v měsíci září letošního roku, bližší informace Vám budou sděleny 

prostřednictvím starostů okrsků v průběhu července a srpna.  

 

Shromáždění představitelů sborů našeho okresu se uskutečnilo dne 24. 4. 2019 od 15. 00 

hodin v zasedací místnosti HZS ÚO Strakonice . 

 

Jarní okrskové aktivy – proběhnou do 14. 5. 2019. Z každého SDH se aktivu zúčastní 

starosta a velitel. Z jednání musí být sepsán zápis, který bude odevzdán s prezenční listinou na 

OSH ve Strakonicích do  31. 5. 2019.   Do zápisu připište veškeré dotazy, připomínky či 

návrhy na které Vám rádi odpovíme a jsou pro naší činnost také velkým přínosem. 

 

Doporučený program : 

- zpráva o činnosti okrsku za rok 2018 

- informace z jednání Shromáždění představitelů sborů okresu Strakonice 

- soutěže v požárním sportu 

- rozprava a závěr 

Věnujte prosím pozornost veškerých přílohám.   

 

Žádosti o udělení vyznamenání jsou  na www.dh.cz či v kanceláři OSH Strakonice, 

doporučené termíny doručení jsou dva měsíce před zasedáním VV OSH Strakonice a pět 

měsíců při udělení medailí od SH ČMS Praha. Vyplňujte pouze formulář, který je platný od 

roku 2018, návrhy na udělení vyznamenání na starších formulářích musíme bohužel vracet.  

 

V letošním roce musí opět všechny sbory dobrovolných hasičů vyplnit a doručit na OSH 

Strakonice formulář Přehled o majetku a závazcích za rok 2018, který zpracujeme a zašleme 

do SH ČMS Praha k dalšímu zpracování na Městském soudě Praha 2. Dalším formulářem 

k vyplnění je registrační list sportovního oddílu SDH, který naleznete na našich stránkách. Pro 

rok 2020 formulář vyplňte a zašlete na konci roku na OSH Strakonice, které ho zašle 

k dalšímu zpracování na SH ČMS do Prahy a následně na MŠMT.  

 

Na doporučení sborů a jejich vyžádání tiskneme blahopřání k významným životním výročím. 

Na požádání může také člen VV OSH toto blahopřání společně se členem SDH doručit přímo 

http://www.dh.cz/
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jubilantovi. Vzory blahopřání jsou součástí článku ORVo a blahopřání  jsou bezplatná. 

Prosíme však sbory, aby nám tisk blahopřání nahlásily s dostatečným časovým předstihem, 

cca. 2 týdny.  

 

Nové členské průkazy již musí být v letošním roce vyměněny u všech SDH okresu. 

Dosavadní členské průkazy zůstávají výjimečně pro tento rok v platnosti, ale pouze 

v soutěžích dospělých našeho okresu. Pro všechny , kdo mají přístup do evidence SDH a 

zatím průkazy nevyměnili – je nutné doplnit do evidence SDH fotografie členů. Na tyto 

průkazy není možné fotografii nalepit. Sbory, které budou mít fotografie do evidence 

doplněné, informují e-mailem OSH, členské průkazy jim vytiskneme a předáme. Členské 

průkazy vytiskneme i bez fotografií, ale není je možno používat např. na soutěžích. 

Dosavadní záznam o placení zůstává v platnosti . 

 

Nahlášená výročí založení sborů dobrovolných hasičů v okrese : Výročí založení SDH podle 

Hlášení o činnosti Blatná   6. 7. 9. 2019   140. let založení, SDH Drahenický Málkov 20. 7 . 2019 110. 

let založení, Sedlo – 90. let, Skaličany – 18. 5. 2019 120. let založení, Strakonice I. 145. let výročí 

založení, S. Hoštice 7.- 8. 6. 2019  – 135. let založení, Vacovice – 18. 5 . 2019 – 60. let založení , 

Chrášťovice – 25. 5. 2019 – 135. let založení 

 

 

 

                       

 

 
Hasičská vzájemná pojišťovna si vám dovoluje nabídnout: 

Pojištění odpovědnosti pořadatele za újmu za škodu na soutěžích a akcích 

pořádaných SH ČMS a jeho organizačními články 
Jedná se pojištění akcí typu nepostupových soutěží, oslav výročí SDH nebo sportovní a 

kulturní akce, které hasiči pořádají (plesy, zábavy, dětské dny, masopust, sportovní hry, 

vánoční akce apod.). Každý dobrý pořadatel myslí i na rizika, spojená s pořádáním těchto 

akcí, jejichž zdárný průběh může pokazit zdánlivě i maličkost – způsobení újmy na zdraví 

nebo majetku přímých účastníků. HVP, a.s. dlouhodobě nabízí tento produkt na jednu akci, 

nyní s ohledem na „aktivnější“ sbory,  které v průběhu roku pořádají více takových akcí  a 

pojistné se jim tím pádem načítalo,  nabízí pojišťovna toto pojištění na dobu neurčitou a to ve 

dvou variantách: 

1. Varianta „A“ … odpovědnost za újmu na zdraví 500 000,- Kč, odpovědnost pro 

škodu na majetku 500 000,- a pojištění majetku (věci cizí nebo vlastní movité – 

např. stany, výčepní zařízení, stoly, lavice apod.) na 100 000,- Kč. Pojistné činí 1250,- 

Kč / rok. 
2. Varianta „B“ … odpovědnost za újmu na zdraví 1 000 000,- Kč, odpovědnost pro 

škodu na majetku 1 000 000,- a pojištění majetku (věci cizí nebo vlastní movité – 

např. stany, výčepní zařízení, stoly, lavice apod.) na 200 000,- Kč. Pojistné činí 1475,- 

Kč / rok. 
V případě, že má SDH uzavřenu smlouvu o spolupráci s HVP, a.s., je z tohoto pojistného 

formou provize podpořena činnost dobrovolných hasičů v konkrétním sboru. 
 

Kontakty: Jaroslava Boukalová (605183070, boukalinda@email.cz), CB Florian (602409324, zizka@hvp.cz), 

Ing. Kalvas (775611612, kalvas@hvp.cz), Ilona Hrubešová (721802992, hrubesova@hvp.cz)  

 

mailto:boukalinda@email.cz
mailto:zizka@hvp.cz
mailto:kalvas@hvp.cz
mailto:hrubesova@hvp.cz
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Zpráva o  činnosti ORVO při OSH Strakonice v roce 2019 

 
1. Nadále bude rada tisknout a vydávat dva Zpravodaje OSH ČMS  ve Strakonicích. 

2. Bude se podílet na : 

          a/organizaci dvou Shromáždění představitelů sboru okresu Strakonice 

          b/ Setkání Zasloužilých hasičů SDH našeho okresu a kraje  

          c/ kontrole žádostí o vyznamenání pro členy SDH 

          d/ Setkání žen z SDH  našeho okresu 

3. Vypracuje návrh kandidátů na nejvyšší  výběrová vyznamenání. 

4. S ostatními odbornými radami bude spolupracovat při organizaci soutěží v požárním 

sportu, kulturních a jiných akcí. 

5. Členové rady se budou zúčastňovat oslav výročí založení sborů, pohárových soutěží a  

valných hromad SDH  v okrese jako delegáti OSH 

Strakonice.                                                                                                                                     

              Vzory blahopřání k významným životním jubileím: 

 

 vzor č. 1                                          vzor č. 2 
 

                                                                                   Václav Staněk 

                                                                  vedoucí ORVo při OSH Strakonice 

   

Zpráva o činnosti  ORŽ při OSH Strakonice 
 

V tomto roce se rada sešla, aby vypracovala plán práce a dohodla se na setkání žen. 

 Plán práce se nějak moc nemění. Přibyla akce -  Krajské setkání Zasloužilých hasičů.  

Rada žen spolupracuje se všemi radami při OSH Strakonice. 

Paní Jiřina Císařovská podala písemnou žádost o ukončení členství v radě žen a sekce 

rozhodčích. 

Setkání žen se v letošním roce uskutečnilo ve Štěchovicích. OSH, rada žen a hasiči ze 

Štěchovic připravili ženám pěkné posezení s hudbou, soutěžemi, při kterých se ženy velice 

bavily. Nechybělo občerstvení a tanec. Z vystoupení štěchovických dětí s pásmem básní a 

písniček ukáplo některým ženám pár slziček z dojetí. OSH si připravilo pro každou ženu 

kytičku a štěchovické ženy malý dáreček jako poděkování za jejich práci. Hosté -  starosta 

SDH  pan Raba, starosta okrsku pan Kříž, ředitel HZS Strakonice pan Šmejkal nám všem 

povyprávěli o historii Štěchovic i o jejich mladých létech. Všichni i se starostkou OSH paní 

Boukalovou popřáli ženám, aby se dobře bavily.  Toto setkání se velice podařilo. 

Další akce na sebe nenechají dlouho čekat. Rada žen bude pracovat podle plánu práce.  

 

                                                                            Jana  Matoušková  

                                                                vedoucí ORŽ při OSH Strakonice      
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Zpráva o činnosti ORM při OSH Strakonice 
 

.  

 

Nový ročník hry Plamen 2018/2019  proběhl dne 13. října v Hajanech. Soutěžilo se ve dvou 

disciplínách a to ZPV a štafetě požárních dvojic. Do soutěže se zapojilo 15 SDH v kategorii 

mladší a 18 SDH v kategorii starší. Poděkování za tuto soutěž patří SDH a obci Hajany.  

 

Nejlepší v kategorii mladší MH   

 

1)  SDH Drahonice   

2)  SDH Střelské Hoštice     

3)  SDH Dřešín 

 

Nejlepší v kategorii starší MH           

 

1)  SDH Drahonice  

2)  SDH Volyně  

3)  SDH Střelské Hoštice   

 

V Česticích dne 11. listopadu proběhlo informativní školení hlavních vedoucích kolektivů 

MH SDH. Školení se účastnilo 25 vedoucích a bylo hodnoceno pozitivně.  

 

V letošním roce má odevzdáno registrační list kolektivu MH 26 SDH, kteří pracují s mládeží. 

Přejeme mnoho úspěchů.  

 

Plánované akce roku 2019 

 

5.-7.4.      Výlet MH                                   Krkonoše 

04.05.      Otavský Plamínek                       Strakonice 

11.05       Okresní kolo dorostu                  Strakonice 

25.05.      Pohárová soutěž                          Sousedovice 

01.06.      Okresní kolo „Plamen“               Volyně 

08.06.      Pohárová soutěž                          Dřešín 

16.06.      Krajské kolo dorostu                   Tábor 

22.06.      Krajské kolo Plamen                   Bechyně 

23.06.      Pohárová soutěž                          Stř. Hoštice 

31.08.      Memoriál J. Roučeho                  Čestice 

14.09.      Pohárová soutěž Přípravek         Katovice 

14.09.      Pohárová soutěž dorostu             Pražák 

 

 
 

 

 

                                                                                                               Jaroslav Jáchym 

                                                                                                vedoucí ORM při OSH Strakonice 
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Informace o činnosti ORR při OSH Strakonice 
 

Hasičské soutěže v roce 2019: 

 

V letošním roce mohou soutěžící používat staré i nové členské průkazy. Toto platí pouze pro 

soutěže v okrese Strakonice. Pro krajskou postupovou soutěž musí být nové členské průkazy. 

 

Postupové soutěže v roce 2019: 

 

  Ve Zpravodaji č. II/2018 a na Shromáždění představitelů dne 6. 11. 2018  byli starostové 

okrsků informováni a požádáni o to, aby na okrskových aktivech projednali a v zápise sdělili 

termíny a místa okrskových soutěží s tím, aby se uskutečnily v termínu do 2. 6. 2019. Z 24 

okrsků tuto informaci sdělilo 16 okrsků.  

Všechny okrskové soutěže nebyly opět v letošním roce nahlášeny.  Termín a místo konání 

okrskových soutěží:  12. 4. 2019 – Přešťovice, 11. 5. 2019 – Blatná a Štěkeň, 18. 5. 2019 – 

Čestice, Vodňany, Bavorov, Osek, Volenice, 25. 5. 2019 – Radomyšl, Jinín, Strakonice, 15. 6. 

2019 – Katovice, okrsky  Pracejovice, Volyně, Sedlice a Záboří termín neuvedly. 

Po skončení soutěže v okrsku je nutno zaslat či doručit výsledky soutěže a zprávu o soutěži do 

3 dnů příslušnému OSH  ve Strakonicích. Výsledky je možné doručit také e-mailem 

 (scan) na osh.strakonice@seznam.cz. Přihlášky k okrskové soutěži  nutno přikládat 

k výsledkové listině.   

Upozornění: 

vzhledem k tomu, že okresní kolo v PS bude dne 8. 6. 2019 a některé okrsky budou mít 

okrskovou soutěž  později a soutěžní družstva mají zájem o účast v okresním kole, 

žádáme  o jejich účast na poradě k okresní soutěži v pondělí 3. 6. 2019 od 17. 00 hodin 

na HZS ÚO Strakonice. Zástupce soutěžního družstva odevzdá na této poradě přihlášku 

k soutěži  ve dvou vyhotoveních. 

- Zároveň bude provedeno i losování pořadí startu jednotlivých soutěžních družstev. 

- Zájem o start v I. postupovém kole ( okresní soutěž ) je potřeba nahlásit  

rozhodčímu nebo přímo na poradě k okresní soutěži. 

- V 1. postupovém kole může startovat soutěžní družstvo složené z členů SDH okrsku. 

 

I. postupové kolo (okresní)  se uskuteční ve smyslu ustanovení Směrnic hasičských soutěží 

a dalších podmínek stanovených pořadatelem v propozicích soutěže s tím, že budou 

provedeny dva pokusy v požárním útoku. 

 

Termín konání:    8. 6. 2019  -  sportovní areál Na sídlišti  ve Strakonicích. 

 

- obuv k provedení jednotlivých disciplín  bude ve smyslu Směrnic. 

- okresní postupové soutěže dne 8. 6. 2019  kategorie muži a ženy se mohou zúčastnit 

dvě soutěžní družstva z jednoho SDH. 

- v disciplíně běh 100 m  s překážkami se započítávají 4 časy 

 

K zajištění okresní  soutěže žádáme starosty okrsků a SDH  o pomoc ze SDH v technické 

skupině. Účast sdělte na OSH Strakonice. 

Dne 27. 2. 2019 byla uskutečněna porada k přípravě pohárových soutěží v požárním sportu.  . 

Byl sestaven harmonogram  pohárových soutěží v okrese na rok 2019, které se  uskuteční 

v termínu od 8. 5. 2019 – do 31. 8. 2019. 

    

 

 

 

   

mailto:osh.strakonice@seznam.cz
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Pohárové soutěže v roce 2019 
   

        

 
zařazené do okresního hodnocení 

   

        
Datum Místo Kategorie Čas Rozhodčí 

 

Den 

        8.6 OSH M+Ž+V 11 okresní soutěže   

8.6 Dřešín M+Ž+V 16.3 Sládek,Hovorka, Šindelář, Zdychynec  Vl.       

22.6 Litochovice M+Ž+V 13 Zdychynec M., Hrouda , Humpolec   

29.6 Mladějovice M+Ž+V 13 Sládek, Hovorka,Hovorková, Šindelář   

5.7 Drachkov M+Ž+V 13 vyřazena  -  neúčast    

6.7 Přešťovice M+Ž+V 21 Sládek, Šindelář, Zdychynec Vl. 

 13.7 Vacovice M+Ž+V 13 Sládek, Zdychynec Vl., Brabec, Hovorka   

20.7 Sudoměř M+Ž+V 14 Sládek, Šindelář, Hovorka, Hovorková   

20.7 Novosedly M+Ž+V 21 Boukalovi, Křivanec, Maršoun  noční 

3.8 Sedlice M+Ž+V 13 Novotný, Tvrdý, Kotrba, Šlehofer   

10.8 Poříčí M+Ž+V 13 Boukalová, Boukal, Křivanec, Maršoun 

 10.8 Čestice M+Ž+V 21 Boukalovi, Krásl, Matoušková  noční 

17.8 Nové Kestřany M+Ž+V 13 Sládek, Šindelář, Hovorka, Novák  

24.8 Rovná M+Ž+V 13 Sládek, Šindelář, Hovorka, Zdychynec Vl.  

31.8 Štěchovice M+Ž+V 16 Sládek, Maršoun, Křivanec  

  

 

 

 

 

     

        

 
nezařazené do okresního hodnocení 

   

 

(PMS 12 + 16) 

      

       
PMS 

18.5 Skaličany M+Ž+V 15.3    

5.7 Chobot M+Ž+V 13       16 

20.7 Dr. Málkov M+Ž+V 14.35 

 

  16 

10.8 Uzenice   13.30 

 

16 

17.8 Malenice M+Ž+V 13 Boukalovi, Častoral   16 

24.8 Bavorov M+Ž 13 

 

16 

31.8 Strakonice I.  M+Ž+V 13  12 

7.9 Krajníčko  M+Ž+V. 13.15  12 

21.9 Bílsko M+Ž 13       12 

 

 

      

       

       

       

       

        

  Pořadatel pohárové soutěže uhradí cestovné delegovaným rozhodčím. 
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Soutěžní družstva, která se zúčastní I. kola, tj. okresního, a zúčastní se též soutěže O pohár 

starostky OSH, získávají dvojnásobný počet bodů.  

            Tyto pohárové soutěže byly projednány v odborné radě represe  a následně schváleny 

výkonným výborem OSH. 

Upozornění: 

-  pořadatel pohárové, tudíž nepostupové soutěže je povinen tuto hasičskou soutěž pojistit. 

-  pro pohárové soutěže mohou být použity motorové stříkačky velikosti čerpadla až do  

    skupiny PS 16 nebo s požárním čerpadlem do velikosti 10/1500 . 

-   závěrečné vyhodnocení pohárových soutěží a způsob hodnocení bude proveden podle  

    podmínek ve smyslu kritérií Zpravodaje č. I/08 a to muži, ženy a veteráni. Uskuteční se dne 

13. 9. 2019 od 18. 00 hodin v Kulturním domě v Čejeticích.  

 

Soutěž „O pohár starostky OSH Strakonice“ v roce 2019  

- podle podmínek Směrnic hasičských soutěží mužů a žen v disciplíně požárního útoku pro 

  soutěžní družstva v okrese Strakonice 

- termín konání: 8. 6. 2019 při  okresní postupové hasičské soutěži  

- místo konání: sportovní areál Na sídlišti  ve Strakonicích  

Všeobecně: 

Do celkového hodnocení pohárových soutěží budou započteny pouze výsledky soutěžních 

družstev mužů a žen, které se zúčastnili okrskového, tj. postupového kola v požárním sportu, 

v opačném případě se výsledek soutěžního družstva bude anulovat. Výsledková listina 

okrskové soutěže musí být v řádném termínu  odevzdána na OSH Strakonice.   Ze SDH do 

celkového hodnocení budou započteny  výsledky každého  soutěžního družstva samostatně. 

 Krajská postupová hasičská soutěž  se uskuteční dne 15. 6. 2019 v Táboře.  

- přihláška do soutěže v PS je   umístěna na stránkách www.oshstrakonice.cz 

Veškeré přílohy je  možno získat e-mailem – osh.strakonice@seznam.cz 

Při přidělování termínů pohárových soutěží v roce 2020 se bude přihlížet k počtu účasti 

jednotlivých soutěžních družstev v pohárových soutěží v roce 2019 a účasti na okresní 

postupové hasičské soutěži. 

K účasti soutěžního družstva na vlastní pohárové soutěži pořadatele se nepřihlíží, bude se 

rovněž přihlížet k chování soutěžního družstva na soutěžích. 

Ve dnech 4. – 5. 5. 2019 se uskuteční v Čimelicích   cvičení jednotek sborů dobrovolných 

hasičů. Soutěž Extraligy ČR v požárním útoku se koná dne 10. 8. 2019 v Záhorčicích. 

Dalším z našich úkolů je pokračovat v možnosti získání odznaku odborností Strojník a  Hasič 

II. – III. stupně. Proto  nám  dovolte připomenout, jakým způsobem tuto odbornost můžete 

získat.  

Zájemci  se přihlásí v kanceláři OSH Strakonice, kde obdrží  potřebné informace ( tel. 383 

335928, mob. 607043488 ) ohledně získání otázek k požadované odbornosti.  Zkoušky budou 

složeny před zkušební komisí.   

Držitelé kvalifikačních stupňů Rozhodčí požárního sportu mají možnost si objednat odznak 

této odbornosti na OSH Strakonice. Požadavky nahlásí starostové jednotlivých okrsků 

v zápise z okrskových aktivů.  

                                                                                                      Karel Sládek      

                                                                                  vedoucí  ORR při OSH Strakonice 

 

 

 

 

 
 

mailto:osh.strakonice@seznam.cz
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Zpráva o činnosti Odborná rada prevence při OSH Strakonice 

   
      Odborná rada prevence se sešla dle plánu práce v lednu a březnu letošního roku. Na své 

první schůzce schválila plán práce na rok 2019 a projednala statistiku  požárnosti za rok 2018 

a seznámila se s propozicemi pro již 45. ročníku soutěže PO očima dětí pro rok 2019. 

Propozice této soutěže byly odeslány na jednotlivé školy, domovy mládeže v rámci okresu 

Strakonice. 

      Na své první schůzce se také hlavně zabývala velice malým zájmem o školení, které měla 

rada v plánu na rok 2018. Přihlásilo se pouze 12 členů. Proto se rada rozhodla ještě jednou 

toto školení připravit, uzavírka přihlášek je 31. 12. 2019. Rada prevence také eviduje pouze 

jednu přihlášku na získání odznaku „Preventista III“. Zatím není dostatečný počet zájemců 

(10), abychom mohli zajistit přezkoušení zájemců o získání tohoto  odznaku. 

     Proto znovu vyzýváme sbory, aby kdo z členů má zájem se tohoto školení zúčastnit, tak se 

ať se přihlásí na níže uvedeném kontaktu.  Pravidelně se zúčastňují Mgr. Mjr. Václav Svach 

(za prevenci) a i Ing. Kpt. Milan Havlas (za ochranu obyvatelstva).  

      Rada se rozhodla zorganizovat  spolu s HZS Územní odbor Strakonice školení 

preventistů, ale i členů sboru dobrovolných hasičů, kteří mají zájem o prevenci. Toto školení 

by se konalo na stanici ve Strakonicích v měsíci lednu 2020 a to, pokud se přihlásí minimálně 

20 účastníků. Čas a datum konání školení bude účastníkům včas oznámen. Doba školení je 

cca tři hodiny a bude zaměřené na : 

                               Činnost jednotek SDH při krizových událostech 

                               Prevence zaměřená na fyzické osoby 

Přihlásit se můžete osobně v kanceláři OSH ve Strakonicích, nebo telefonicky na čísle 383 

335 928 nebo 607 043 488 ( pí.Soukupové). Uvedete jméno, příjmení sbor a telefonní číslo 

(kontakt)  

       

      Informace pro získání odznaku „Preventista I a II stupně ze stran SDH a jednotlivců. 

   Dovolte, abych znovu krátce připomněl, jak získat tento odznak. 

Odznak „P III“ obdrží uchazeč na základě úspěšného absolvování testu o 40-ti otázkách. 

Odznak „P II“ obdrží uchazeč, který již úspěšně absolvoval testy pro P III a na základě 

úspěšného absolvování testu o 40-ti otázkách pro P II. 

Odznak „P I“ obdrží uchazeč na základě předložení kopie Osvědčení odborné způsobilosti 

podle § 11 zákona č. 113/1985 Sb., o požární ochraně. 

    

  Pro absolvování testů P III a P II, pomohou uchazečům tištěné brožurky pro samostudium, 

které na základě přihlášky ke zkouškám obdrží na OSH Strakonice. Zájemci o získání 

odznaku odbornosti „Preventista“ se mohou přihlásit osobně v kanceláři OSH ve 

Strakonicích, nebo telefonicky na čísle 383 335 928 ( pí . Soukupové). Zájemce uvede pouze 

jméno a příjmení, datum narození a jméno obce ve které je členem SDH. Zkoušky nových 

zájemců a přezkoušení proběhne v případě zájmu v roce 2019, termín bude upřesněn. Zájemci 

budou včas informováni o termínu zkoušek místa konání.  

 

 

 

                                                                                               František Kotrc  

                                                                                   vedoucí ORP při OSH Strakonice 
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Odborná příprava strojníků a velitelů JSDHO v I. pololetí 2019 
 

V měsíci březnu se uskutečnila pravidelná odborná příprava velitelů a 

strojníků jednotek SDH obcí Byla organizována na jednotlivých požárních 

stanicích dle hasebních obvodů. Zúčastnilo se jí 94 strojníků ve dnech 29.-

30.3. a 111 velitelů ve dnech 22. - 23.3.  Celkem tedy 205 strojníků a velitelů 
v rámci celého okresu.  

  

VJ a VD 22. -23.3.2019 Strojníci 29. – 30.3.2019 

Strakonice 52 Strakonice 38 

Blatná 30 Blatná 25 

Vodňany 29 Vodňany 31 

Celkem 111 Celkem 94 

 

Odborná příprava ve II. pololetí 2019 proběhne v těchto termínech: 

 4. - 5.10. velitelé jednotek a družstev 

 11. - 12.10.  strojníci 

 

Kurz nositelů dýchací techniky (pro jednotky PO vybavené dýchací technikou) 

 

  

Územní odbor Strakonice bude organizovat v letošním roce kurz nositelů 

dýchací techniky v rozsahu šestnácti hodin.  

  

Kurz proběhne ve dnech  26. - 27.4. 2019 na PS Strakonice (teorie) a dále 

ve výcvikovém polygonu HZS Jčk v Českých Budějovicích (praxe). 

 

 

 

„OTAVSKÝ PLAMÍNEK“ 
 

HZS Strakonice bude ve spolupráci s OSH ČMS a 

ORM pořádat dne 4. května od 12:00 hodin v letním 

areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích XII. 

ročník soutěže kolektivů mladých hasičů 

v požárním sportu „OTAVSKÝ PLAMÍNEK“ 

v disciplíně „Požární útok“.  
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Různé informace 
 

Odborná příprava (OP) členů jednotek SDH obcí 

V roce 2014 vešel v platnost nový pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 3/2014 ze 

dne 27. ledna 2014, který se týká OP členů a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a 

jednotek SDH podniků. Tento pokyn změnil rozsah OP takto: 

Funkce 

OP 

k získání 

způsobilosti 

OP 

k prodloužení 

způsobilosti 

Velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí (bez ohledu na 

kategorii JPO) 
40 hodin 

8 hodin 

(podmínkou je minimálně 

se zúčastnit OP 

3 krát v průběhu pěti let 

nebo absolvovat znovu 40 

hodin po pěti letech) 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO III 40 hodin 16 hodin po pěti letech 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V, které mají CAS  16 hodin 16 hodin po pěti letech 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V, které nemají CAS 8 hodin 8 hodin po pěti letech 

 

Dle tohoto pokynu lze odbornou přípravu k získání odborné způsobilosti na funkci 

velitel družstva či velitel jednotky SDH obce získat stávající prezenční formou v rozsahu V-

40 (40 hodin) u HZS JčK, ÚO Strakonice, nebo kombinovaně tzv. e-learningovou formou 

vzdělávání. E-learningová forma obsahuje výuku vybraných témat na počítači po 

internetovém připojení na výukovém portálu. Po úspěšném absolvování e-learningové formy 

studia (test), se standardní délka výuky snižuje o 16 hodin, tzn. celková hodinová dotace 

prezenční formy kurzu V-40 je tedy v rozsahu 24 hodin u HZS JčK, ÚO Strakonice. Od roku 

2016 se e-learningová forma rozběhla i pro kurz S 40 (40 hodin) k získání odborné 

způsobilosti na funkci strojník jednotky SDH obce. 

 

Pokud budou chtít zřizovatelé jednotek SDH obcí ve II. pololetí 2018 proškolit 

nové velitele (JPO III i JPO V) či strojníky (kategorie JPO III) a využít e-learningové 

formy studia, žádáme o nahlášení účastníků (jméno a příjmení, datum narození, email) 

na email: frantisek.hrach@jck.izscr.cz. 

 

 

 

Dotace pro jednotky SDH obcí 2019/2020 
 

 Informace obcím ve věci vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu 

„Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2019 a 2020 naleznete na internetové adrese: 

http://www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje.aspx, v odkaze „Jednotky požární ochrany“. 

  

 

 Další informace ohledně dokumentace jednotek SDH obcí, řádu výkonu služby 

v jednotkách PO, zprávy o zásahu a jiné, naleznete na internetové adrese: 

 

http://www.hzscr.cz/clanek/informace-pro-jsdho.aspx  

 

http://www.hzscr.cz/clanek/vybrane-informace-k-zajistovani-pozarni-ochrany-na-

uzemi-obce.aspx 

mailto:frantisek.hrach@jck.izscr.cz
http://www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/informace-pro-jsdho.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/vybrane-informace-k-zajistovani-pozarni-ochrany-na-uzemi-obce.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/vybrane-informace-k-zajistovani-pozarni-ochrany-na-uzemi-obce.aspx
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Vybrané akce PVČ v I. pololetí 2019 s účastí územního odboru Strakonice: 
 

24.4. ŠvP Střelské Hoštice Mladý záchranář - místní kolo pro účastníky 
soustředění ČČK 

26.4. ZŠ Střelské Hoštice Mladý záchranář - místní kolo soutěže pořádané pro 
ZŠ Střelské Hoštice 

2.5. stanice HZS Strakonice Mladý záchranář - místní kolo soutěže pořádané pro 
ZŠ Povážská 

4.5. letní areál plaveckého stadionu ve Strakonicích XII. ročník soutěže Otavský Plamínek – pro 
kolektivy MH okresu Strakonice 

12.5. letiště V lipkách ve Strakonicích Den s 25. PLRP – akce pro veřejnost 

15.5. letní areál plaveckého stadionu ve Strakonicích Mladý záchranář - Dokaž, že umíš - okresní kolo 
soutěže 

23.5. KŘ HZS Jčk krajské finále soutěže Mladý záchranář - hasičem v 
akci 

31.5. stanice HZS Strakonice Dětský den se záchranáři - pořádáno pro ZŠ a MŠ 
Strakonice 

   

19.6. ZŠ Čestice Mladý záchranář - místní kolo soutěže pořádané pro 
ZŠ Čestice 

 

Zásahová činnost ÚO Strakonice v roce 2018 
 

Zásahová činnost HZS a SDH v roce 2018 (1.1. – 31.12. 2018) - výpis 
 

Typ události Počet Podíl v % 

POŽÁR    

Požár     110 11,18 

Požár bez účasti jednotky PO        0 0 

DOPRAVNÍ NEHODA    

DN silniční 194 19,72 

ŽIVELNÍ POHROMA    

Převažující povodeň, záplava, déšť 0 0,0 

ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEM. LÁTKY    

Únik ropných produktů 31 3,15 

TECHNICKÁ HAVÁRIE    

Technická pomoc 529 53,76 

Technologická pomoc 2 0,20 

Ostatní pomoc 62 6,30 

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI    

Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 0 0 

PLANÝ POPLACH    

Planý poplach 50 5,08 

Celkem událostí 2018 984  

Celkové škody při požárech 2018  23 820,5 

Celkové uchráněné hodnoty při požárech 2018  48 310 
 

Celkový počet událostí ÚO Strakonice se zásahem jednotek hasičů v letech 2013-2018: 

Počet událostí 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkem 819 819 974 842 914 984 
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Zásahová činnost HZS a SDH v roce 2019 (1.1. – 31.3.2019) - výpis  
 

Typ události Počet Podíl v % 

POŽÁR    

Požár     30 6,94 

Požár bez účasti jednotky PO        2 0,46 

DOPRAVNÍ NEHODA    

DN silniční 42 9,72 

ŽIVELNÍ POHROMA    

Převažující povodeň, záplava, déšť 0 0,0 

ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEM. LÁTKY    

Únik ropných produktů 1 0,23 

TECHNICKÁ HAVÁRIE    

Technická havárie 0 0,00 

Technická pomoc 317 73,38 

Technologická pomoc 1 0,56 

Ostatní pomoc 20 4,63 

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI    

Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 6 1,39 

PLANÝ POPLACH    

Planý poplach 12 2,78 

 Celkem událostí 2019 (do 31.3.) 432  

Celkové škody při požárech 2019 (do 31.3.)  2 379 

Celkové uchráněné hodnoty při požárech 2019 (do 31.3.)  5 915 

 

 

Závažné mimořádné události na okrese Strakonice - do 31.3.2019 
 

3.2. - 8.2. - Likvidace následků sněhové kalamity - Zasahovaly jednotky PO všech kategorií 

na území okresu Strakonice. Jednotky PO odstraňovaly zejména padlé stromy na komunikace 

a objekty a dále odstraňování nánosů sněhu ze střech objektů. V období od 3.2. do 8.2. vyjely 

jednotky PO celkem ke 164 událostem spojených se sněhovou kalamitou.    

 

13.2.  - Požár bytu ve 4. NP ubytovny v ul. Povážská ve Strakonicích. Přímá škoda 500.000,- 

Kč, U.H. 2.000.000,- Kč. Příčina vzniku požáru v šetření Policie ČR. Požár likvidovalo 6 

jednotek PO : HZS Jčk PS Strakonice, SDH Strakonice, SDH Štěkeň, SDH Volyně, SDH 

Cehnice, HZSP ČZ a.s. 80 osob bylo z objektu evakuováno. 

 

9.3. - 15.3. - Likvidace následků větrné smršti -  Jednotky PO odstraňovaly zejména padlé 

stromy na komunikace a objekt. V období od 9.3. do 15.3. vyjely jednotky PO celkem k 

76 událostem spojených s větrnou smrští.    

 

26.3. - Požár pásové pily (katru) v areálu bývalého vojenského autoparku v k.ú. Střelské 

Hoštice. Přímá škoda 1.200.000,- Kč, U.H. 2.000.000,- Kč. Příčinou požáru byla technická 

závada el. instalace pásové pily – el. zkrat. Likvidaci požáru provedly 3 jednotky PO : HZS 

Jčk PS Strakonice, HZS Pk PS Horažďovice, SDH Střelské Hoštice.  
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Statistická ročenka - zásahová činnost HZS ČR v roce 2018 

http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx 

 

Celkový počet událostí HZS ČR v letech 2014 – 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace do „Zpravodaje SDH - I. pololetí 2019“ za HZS zpracoval plk. Ing. Ota Šmejkal, 

ředitel územního odboru Strakonice, HZS Jihočeského kraje 

http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx

