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Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice 

 

 

 

Zpravodaj – 2/2019 

 
 

 

 

 

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“ 

Vážené hasičky, hasiči, i jejich příznivci, 
 
Rok 2019 se pro nás všechny dobrovolné hasiče stal rokem příprav na volby nových výborů 

(SDH, okrsků, OSH, KSH, SH ČMS) pro další pětileté volební období 2020 – 2025. 

Je na nás všech společně se zamyslet nad tím, jak a s kým půjdeme dál v rozvoji naší 

dobrovolné spolkové i společensky nezištné – zásahové – činnosti. Výroční valné hromady 

SDH s volbou nových funkcionářů proběhnou v závěru roku 2019, na které navážou v lednu  

2020 výroční valné hromady ve všech okrscích SH ČMS  našeho regionu. VV OSH již 

schválil termín volebního Shromáždění delegátů SDH na březen 2020. 

Je fajn, že podle posledního průzkumu důvěřuje právě hasičům 98% obyvatel a celých 75% 

považuje jejich práci za prestižní. Lidí, kteří do dění u hasičů mluví, je hodně a někteří jsou 

dost aktivní. Problém je ale v tom, že se jim nechce převzít odpovědnost. 

A odpovědnost  je právě to pomyslné % důvěry, které práci funkcionáře provází. Je proto na 

Vás , protože sami nejlépe ze svého okolí víte, o koho se opřít , abyste vybrali ty , o nichž jste 

přesvědčení, že to zvládnou. 

Přeji Vám proto šťastnou ruku v návrzích do funkcí od SDH až po ústředí SH ČMS. 

Členem nějakého dobrovolného hasičského sdružení je dnes v České republice 370 tisíc 

lidí, tedy zhruba každý třicátý Čech.  Ať už lidé vstupují k dobrovolným hasičům z 

jakýchkoliv pohnutek, profesionálové si bez jejich pomoci nedovedou zásahy v kraji 

představit. 

Tak právě proto musí být vaše volba dobrá, aby těch na svém místě bylo dost a dost... 

 

                                                                   Přeji správnou a šťastnou volbu  Boukalová 
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Informace za sekretariátu OSH Strakonice 

Výše členských  příspěvků pro rok 2020 zůstává ve stejné  výši Kč  100 ,-- za dospělé , 

členské příspěvky za děti  Kč 40,-. Každé pondělí od 15. 00 do 17. 00 hodin  má 

v kanceláři OSH Strakonice úřední hodiny starostka OSH Strakonice p. Boukalová.  

Vaše náměty či připomínky můžete proto řešit přímo s ní osobně. Mobilní telefonní číslo na 

OSH Strakonice je 607043488, pevná linka 383335928. Hasičské zboží je za tuto cenu  : 

Členský průkaz je při vstupu do SH ČMS zdarma, pouze  v případě, že žádáte o kopii, je cena 

Kč 30,--. Vzhledem k probíhající výměně členských průkazů, je tisk nových  průkazů jednou  

zdarma pro celý sbor .  ČU OSH je za Kč 75,-- včetně stužky, věrnostní stužky – Kč 45,--, 

medaile ZPP a ZZ – Kč 330,--, věrnostní medaile za 10 let – Kč 250,--. 

Žádáme o doplnění evidence o aktuální fotografie na www.evidencesdh.cz. Doplňte si 

proto fotografie do evidence co nejdříve, abychom mohli začít s distribucí. V případě, že 

máte již fotografie do systému nahrané, můžete zaslat e-mail na naši adresu a průkazy 

vytiskneme. Zůstává možnost objednání plastových členských průkazů při počtu 

minimálně 100 ks na okres při jedné objednávce. Cena je Kč 30,-- za kus.  V případě, že 

máte o tyto průkazy zájem, napište info na OSH Strakonice a bude Vám zaslán 

příslušný  formulář.  

Žádáme všechny sbory, které dosud neodevzdaly přihlášky s podpisy ( GDPR ), aby tak 

neprodleně učinily a tyto tiskopisy doručily na OSH Strakonice, kde zaručíme jejich 

uložení na zabezpečené místo.  Nutné !!!!! Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost obecné 

nařízení EU č. 2016/679 (dále jen "GDPR"), které přináší SH ČMS a jeho pobočným 

spolkům nové povinnosti. Ještě jednou upozorňujeme na povinnost odevzdat souhlasy 

v obálce ( za celý sbor ) na OSH Strakonice, kde je musíme založit na zabezpečeném 

místě. Seznam sborů, které přihlášky s GDPR neodevzdaly mají  starostové okrsku 

k dispozici. Neodevzdáním se vystavujete zbytečným problémům a také možnému 

finančnímu postihu. 

 Prosíme také,  jako každoročně o včasné odevzdání  Hlášení o činnosti SDH  z důvodu 

zpracování celkového sumáře do SH ČMS Praha, které je závazné pro získání dotace pro 

příští rok. Zejména se jedná o dodání počtu členů kolektivů MH a dorostu. 

Soutěž PO očima dětí – se v letošním roce konala v průběhu prvního pololetí letošního roku. 

Zúčastnilo se jí cca. 900 dětských kreseb a literárních dílek. V červnu bylo na HZS ÚO 

Strakonice vyhodnocení spojené s ukázkou hasičské techniky. Navštívili jsme také Domov 

Petra Mačkov , kde jsme předali zúčastněným diplomy, medaile a drobné ceny. Děkujeme 

tímto Jihočeskému kraji za poskytnutou dotaci . 

Shromáždění představitelů sborů okresu Strakonice se uskutečnilo dne 8. 11. 2019 od 15 

hodin na HZS ÚO Strakonice. Podzimní okrsky proběhnou do 30. listopadu . Z každého 

SDH se aktivu zúčastní starosta a velitel.  Z jednání bude sepsán zápis, který musí být 

odevzdán na OSH Strakonice do 5. 12. 2019.  Do svých zápisů můžete zařadit  i Vaše návrhy 

a připomínky, abychom se mohli na jednáních VV OSH zaměřit  na jejich řešení a mohli jsme 

http://www.evidencesdh.cz/
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s Vámi tímto způsobem komunikovat. V případě, že máte zájem na Vašich VVH SDH o 

delegáty z OSH Strakonice, pošlete prosím pozvánku do naší kanceláře. 

Doporučený program je stejný jako v letech minulých: 

a) zpráva o činnosti okrsku za rok 2019 

b) informace z jednání Shromáždění představitelů sborů 

c) volby na období 2020 – 2025  

d) Zpravodaj II/2019 

e) soutěže v požárním sportu 

f) rozprava a závěr 

 

Výroční valné hromady sborů se uskuteční do 15. 1. 2020 . Všechny SDH do 31. 1. 2020 

odevzdají na OSH Strakonice Hlášení o činnosti a vyplněné formuláře, které jsou přílohou 

Zpravodaje II/2019. 

Výroční valné hromady okrsků se uskuteční do   31. 1. 2020 .  Všichni nově zvolení 

starostové okrsku – vyplní Zprávu o výroční valné hromadě okrsku se složením výboru 

okrsku a formulář  návrhy do funkcí do vyšších orgánů ( OSH Strakonice ) a odevzdají ji na 

OSH Strakonice do 10. 2. 2020.  

Termín Shromáždění delegátů sborů je dne 21. 3. 2020 v Přešťovicích. Na tomto 

Shromáždění se bude volit starosta,  náměstkové, členové  VV OSH, předseda ORR a okresní 

revizní rada při OSH Strakonice. První VV OSH se bude konat v pátek dne 27. 3. 2020 kde 

bude určen počet členů odborných rad a termíny seminářů a voleb do ORR, ORP, ORM, ORŽ 

a ORVo. 

Věnujte prosím velkou pozornost veškerým materiálům, které se týkají  současných 

voleb do SDH, okrsků a také okresu. Součástí Zpravodaje 2/2019 jsou veškeré přílohy, 

kterým je třeba věnovat maximální pozornost, vyplnit je a doručit je v požadovaných 

termínech zpět na OSH Strakonice.  

Členské příspěvky můžete zaplatit v kanceláři OSH Strakonice hotově, dále na účet u ČS 

682931389/0800 (nutno uvést platící SDH), nebo poštovní poukázkou na naší adresu – OSH 

Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01  Strakonice do 31. 1. 2020.  

Závěrečné zasedání VV OSH a odborných rad proběhne dne 6. 12. 2019 v restauraci Lovecká 

bašta ve Strakonicích. 

Poděkování. Děkujeme touto cestou našim sponzorům za finanční a věcné dary, které nám 

v naší činnosti velmi pomohly. Velký dík patří všem našim sponzorům, kteří nám pomohli při 

zajištění krajského Aktivu Zasloužilých hasičů na zámku v Blatné, Městu Blatná, firmám 

Vishay, Leifheit, Blatenské rybě a dalším. Poděkování dále patří Městu Strakonice, 

Jihočeskému kraji  a dalším právnickým a fyzickým subjektům. Chtěli bychom poděkovat 

zejména sponzorům, kteří nám pomohli s oceněním při závěrečném vyhodnocení pohárových 

soutěží v Čejeticích a doprovodné soutěži Miss hasička 2019 a také zahradnictví Střítež, 

konkrétně panu Boškovi za nádherné květinové dary a výzdobu sálu. Velice děkujeme p. 

Miroslavu Krčalovi jednateli firmy Dram Invest s. r. o za finanční podporu soutěže Miss 

hasička našeho okresu, panu Kadečkovi z Leskovic  poděkování patří také HZS ÚO 

Strakonice, konkrétně řediteli HZS Ing. Otu Šmejkalovi a všem ostatním, kteří dobrovolnou 

požární ochranu podporují, jak finančně, tak i svou prací a pomocí. 
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Odborná rada mládeže při OSH Strakonice 

 

ORM Strakonice pořádala výlet MH dne 5.-7. 4. 2019 do Krkonoš. Výletu se zúčastnilo na 50 

MH a vedoucích. 

 Dne 4. května 2019 pořádala ORM ve spolupráci s HZS Strakonice pohárovou soutěž 

„Otavský Plamínek“, které se zúčastnilo 6 družstev v kategorii přípravka, 21 v kategorii 

mladší a 19 v kategorii starší. 

V kategorii přípravka se nejlépe umístili: 1) SDH Cehnice „A“  

        2) SDH Čestice 

3) SDH Leskovice 

 

V mladší kategorii se nejlépe umístili:  1) SDH Dřešín 

       2) SDH Střelské Hoštice „A“ 

                                                            3) SDH Volyně 

 

V kategorii starších se nejlépe umístili:   1) SDH Poříčí 

                                                          2) SDH Volyně  „A“ 

                                                           3) SDH Dřešín 

 

   Okresní soutěž dorostu proběhla ve Strakonicích 11. května 2019. Na stadionu FK Junior 

soutěžila zde dvě družstva dorostenek, jedno družstvo smíšené a celkem 22 jednotlivců 

chlapců a dívek, 8 jednotlivců v kategorii dorostenky a 14 jednotlivců v kategorii dorostenců. 

 

V kategorii  družstva dorostenky:          1) SDH Střelské Hoštice 

 

V kategorii družstva dorostenci:                   1) SDH Drahonice 

 

V kategorie smíšené družstvo:      1) SDH Strakonice I 

                                                                       2) SDH Pražák 

 

V kategorii jednotlivci dorostenky mladší 1) SDH Bavorov - Kvapilová 

                                              

                                                                                             

V kategorii jednotlivci dorostenky střední:   1) SDH Bavorov - Faktorová 

                                                                       2) SDH Blatná - Polcarová 

                                                                       3) SDH Slaník - Kočová 

 

V kategorii jednotlivci dorostenky starší:      1) SDH Slaník  - Rodová 

                                                                        2) SDH Litochovice – Božková  

                                                                        3) SDH Blatná - Tichá 

 

V kategorii jednotlivci dorostenci mladší:      1) SDH Střelské Hoštice – Lebeda 

                                                                         2) SDH Střelské Hoštice – Král 

                                                                         3) SDH Bavorov - Vachta 
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V kategorii jednotlivci dorostenci střední:      1) SDH Střelské Hoštice - Rejžek 

                                                                         2) SDH Slaník – Šíma 

                                                                         3) SDH Tchořovice – Mužík 

 

 

V kategorii jednotlivci dorostenci starší:        1) SDH Slaník – Hokynář 

                                                                        2) SDH Tchořovice - Čadek 

                                                                        3) SDH Blatná - Vaněk 

 

Okresní kolo hry „PLAMEN“ proběhlo ve Volyni na hřišti 8. června 2019 ve spolupráci 

s SDH a městem Volyně. Této soutěže se zúčastnilo 18 kolektivů v kategorii mladší a 20 

v kategorii starší. 

V mladší kategorii se nejlépe umístili:   1) SDH Drahonice 

        2) SDH Střelské Hoštice 

        3) SDH Dřešín 

 

V kategorii starších se nejlépe umístili:   1) SDH Drahonice 

        2) SDH Volyně 

        3) SDH Střelské Hoštice 

 

V letošním roce byl pořadatelem krajského kola všech kategorií okres Tábor. V Táboře na 

stadionu  dne 16. 6. 2019 proběhlo krajské kolo dorostu.                        

 

V kategorii družstva dorostenci:     SDH Drahonice – 7. místo. 

V kategorii družstva dorostenky:     SDH Střelské Hoštice – 3. místo 

 

  Jednotlivci dorostenci mladší:   SDH Střelské Hoštice – Lebeda 2. místo 

  Jednotlivci dorostenci starší:  SDH Slaník – Hokynář 2. místo 

 

 Jednotlivci dorostenky mladší:   SDH Bavorov – Kvapilová 4. místo 

 Jednotlivci dorostenky střední:                    SDH Bavorov – Faktorová 4. místo 

 Jednotlivci dorostenky starší:  SDH Slaník – Rodová 1. místo  

 

Krajské kolo hry „Plamen“ proběhlo 23. 6. 2019 v Bechyni, náš zástupce SDH Drahonice 

skončil na 3. místě v kraji. 

 

Republikového kola dorostu jednotlivců ve Svitavách se za náš okres zúčastnila Tereza 

Rodová ze Slaníku a obsadila 9 příčku. 

 

XIX. ročník Memoriálu J. Roučeho, se konal dne 31. srpna v Česticích, zúčastnilo se celkem 

28 družstev MH. V kategorii přípravka 5, 12 v kategorii mladší a 11 v kategorii starší. 

V kategorii přípravka:   1) SDH Katovice 

2) SDH Střelské Hoštice 

           3) SDH Cehnice „B“ 

 

V mladší kategorii:    1) SDH Dřešín 

      2) SDH Volyně 

                 3) SDH Střelské Hoštice „A“ 
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V kategorii starší:     1) SDH Střelské Hoštice 

      2) SDH Poříčí 

      3) SDH Volyně „A“ 

 

 

Školení vedoucích mládeže se konalo ve dnech 21 – 22. září 2019 ve Vrbně. Zúčastnilo se 60 

vedoucích a z toho 19 vedoucích úplně poprvé. I v  letošním roce bylo  účastníkům školení 

připraveno několik stanovišť kde si prakticky mohli vyzkoušet poskytnutí první pomoci.   

 

 

 Nový ročník hry Plamen 2019/2020  proběhl dne 5. října v Chlumu. Soutěžilo se ve dvou 

disciplínách a to ZPV a štafetě požárních dvojic. Do soutěže se zapojilo 19 SDH v kategorii 

mladší a 16 SDH v kategorii starší. Poděkování za tuto soutěž patří SDH a obci Chlum.  

 

Nejlepší v kategorii mladší MH                                   

 

1)  SDH Chlum 

2)  SDH Tchořovice    

3)  SDH Čestice 

 

Nejlepší v kategorii starší MH           

 

1)  SDH Drahonice  

2)  SDH Střelské Hoštice 

3)  SDH Čestice  

 

                                                                             

                                                                     

                                                                                            

                                                                                               vedoucí ORM při OSH Strakonice

                                                               Jaroslav Jáchym 

 

 

Info k evidenci sdh a vkládání aktivních sportovců do systému: 

Viz. info ze SH ČMS – výňatek z emailu  

Evidence Aktivních sportovců, které registrují přímo SDH je platná až do roku 2020, nemusí se tedy každý rok 

obnovovat, lze jí průběžně doplňovat a pokud má SDH zájem o výmaz Aktivního sportovce z evidence musí toto 

učinit přes OSH.  

Děkuji vám velmi za spolupráci, váš čas a pochopení. 

Snad se nám společně podaří co nejvíce snížit administrativní zátěž, která je na vás kladena. 

  

Odkaz na elektronické přihlášky: prihlasky.dh.cz  

  

Monika Němečková 

 

 

http://prihlasky.dh.cz/
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Odborná rada represe při OSH Strakonice 

 

   

  Tak jako v předcházejících letech, tak i v tomto roce bylo hlavní náplní činnosti ORR 

zajišťování a organizace hasičských postupových soutěží v okrese. Rovněž byly na ORR 

projednány a doporučeny ke schválení termíny pohárových hasičských soutěží v jednotlivých 

SDH. Záměr byl ten, aby postupové, ale i pohárové soutěže byly obsazeny proškolenými 

rozhodčími.  

 

  Pozornost při organizačním zabezpečení hasičských soutěží v okrese směřovala především 

k zajištění  hasičských postupových  soutěží mužů a žen. Okresní  soutěž se konala na 

stadionu FK Junior ve Strakonicích.  

   

   ORR a sekce rozhodčích  se rovněž podílela na organizaci a uskutečnění školení  

rozhodčích pro požární sport v našem okrese, které se konalo na jaře letošního roku. 

 

  Poděkování patří těm, kteří iniciativně zajišťovali a byli ORR nápomocni při její specifické 

činnosti. Jedná se  zejména o HZS ÚO Strakonice a další subjekty  za  pomoc při všech  

aktivitách ORR v průběhu celého roku. 

 

Výsledky I. kola postupové hasičské soutěže pro muže a ženy:  

 

  Soutěž se konala dne 8. 6. 2019  na stadionu FK Junior  ve Strakonicích. Zúčastnilo se jí 

celkem  6 soutěžních družstev mužů a 6 soutěžní družstva žen. 

 

Výsledky:     muži:      1. Litochovice                                 ženy:        1. Štěchovice 

                                     2. Hoštice u Volyně                                        2.  Novosedly  

                                     3. Nové Kestřany                                            3. Sousedovice 

                     

Soutěže  „O pohár starostky OSH“ mužů a žen v požárním útoku v roce 2019 

(součást I. kola postupové hasičské soutěže) se zúčastnilo celkem 8 družstev mužů, 8 družstev 

žen a 1 družstvo veteránů. 

 

 

Výsledky:       muži:      1. Nové Kestřany                         ženy:          1. Štěchovice 

                                      2. Chobot                                                        2. Nové Kestřany              

                                      3. Sudoměř                                                      3. Novosedly 

 

                      veteráni:  1. Štěchovice 

 

 

Na krajské postupové soutěži v požárním sportu v Táboře náš okres reprezentovala družstva 

z Hoštic u Volyně  – muži, Štěchovice  - ženy.  
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Výsledky hasičských pohárových soutěží v okrese Strakonice pro rok 2019  
 

   SDH v okrese a OSH zajišťovaly  14 pohárových soutěží. Soutěží se zúčastnilo 149 

soutěžních družstev mužů, 103  soutěžních družstev žen a 55 soutěžních družstev veteránů. 

 

Výsledky bodovaných pohárových soutěží v okrese jsou součástí Zpravodaje II/ 2019  a 

na webových stránkách OSH Strakonice  www.oshstrakonice.cz . 

 

Vyhodnocení hasičských pohárových soutěží se 

uskutečnilo  dne 13. 9. 2019 v kulturním domě 

v Čejeticích. Soutěžním družstvům, která se 

umístila na 1. – 3. místě, byly předány diplomy, 

poháry a věcné ceny. Součástí společenského a 

kulturního programu byly také soutěže Miss 

hasička okresu Strakonice  a Missák okresu 

Strakonice, Miss hasičkou pro tento rok se stala 

Renata Mašika z Nových Kestřan, 1. Vícemiss 

Kateřina Božková z Litochovice a 2. Vícemiss 

Dominika Holečková , Miss Sympatie – Nikola 

Portlová, soutěž O nejlepší pohárovou soutěž ( 

SDH Novosedly) . Missákem letošního roku 

byl vyhlášen Jan Durchan.  Od 4. do 10. místa –

muži , od 4. do 5. místa  - ženy a veteráni, 

soutěžní družstva obdržela na tomto 

závěrečném vyhodnocení diplomy a věcné 

ceny. Nestorem hasičských pohárových soutěží 

v tomto roce byl vyhodnocen člen soutěžního 

družstva Černětic pan Josef Ernst.  

 

K přípravě základních postupových hasičských soutěží pro muže a ženy na okrese v roce 

2020: 

 

Okrskové postupové hasičské soutěže: 

 

- ORR doporučuje k zajištění této soutěže vypracovat propozice 

- ORR doporučuje, aby jednotlivé soutěže  byly obsazeny proškolenými rozhodčími 

- ORR doporučuje na podzimních okrskových aktivech projednat a v zápise uvést 

termín a místo konání základní postupové soutěže na okrsku tak, aby tyto soutěže 

v okrsku skončily v termínu do 31. 5. 2020 .  Dále  doporučuje, aby základní 

postupové soutěže na okrscích byly organizovány v disciplíně požární útok mužů a 

žen a v disciplíně běhu na 100 m s překážkami nebo štafetě 4x100 m (dle místních 

podmínek) 

- ORR doporučuje starostům okrsků, aby pro presentaci činnosti OSH, na okresní 

soutěž poslali minimálně 1 soutěžní družstvo mužů i žen za okrsek, nebo minimálně 1 

soutěžní družstvo mužů i žen ze sborů. Tyto soutěžní družstva mohou reprezentovat 

celý okrsek, nebo jednotlivé sbory 

http://www.oshstrakonice.cz/
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- výsledky základní postupové hasičské soutěže na okrsku musí být odevzdány na OSH 

do 3 dnů po skončení této soutěže na předepsaném tiskopise, které bude na webových 

stránkách OSH Strakonice. 

 

Okresní a krajské postupové hasičské soutěže  ( I. a II. kolo v PS) v roce 2020 

- I. kolo soutěže v PS (okresní kolo) se bude konat dne  6. 6. 2020 na stadionu FK 

Junior  ve Strakonicích  

- II. kolo soutěže v PS (krajské kolo) se bude konat dne 20.  6. 2020 v Českých 

Budějovicích.             

- součástí  postupové hasičské okresní soutěže je soutěž O pohár starostky OSH 

v požárním útoku. Uskuteční se v kategoriích -  muži, ženy a veteráni. 

 

Dále k přípravě bodovaných pohárových hasičských soutěží v roce 2020 

 

- Zájemci o pořádání bodovaných pohárových soutěží v okrese v termínu do 18. 2. 2020           

(úterý) včetně, předají do kanceláře OSH ve Strakonicích žádost a propozice 

k pořádání bodované pohárové hasičské soutěže. Na pozdní podání přihlášek a 

propozic nebude brán zřetel ! 
Návrh a výběr bodovaných pohárových soutěží pro rok 2020  provede ORR. 

- k pořádání bodované pohárové hasičské soutěže SDH jako pořadatel předloží 

potvrzenou písemnou žádost (originál) a propozice pohárové soutěže ve smyslu 

platných Směrnic. Písemná žádost musí obsahovat také telefonní kontakt na 

zodpovědnou osobu za tuto pohárovou soutěž ( velitele soutěže) 

- v termínech konání okresních soutěží hry Plamen dne 30. 5. 2020 , dospělých 6. 6. 

2020  a  20. 6. 2020 (krajská soutěž) nebudou v okrese Strakonice schvalovány žádné 

bodované pohárové soutěže. Bližší informace po poradě k soutěžím v únoru 2020. 

- v kategorii veteráni budou soutěžit na 3 B, 1 člen může být starší 35 let a ostatní 

členové soutěžního družstva musí být starší  40 let 

- nádrž s vodou bude v průběhu pokusu průběžně doplňována 

- před zahájením bodované pohárové soutěže musí být na viditelném a přístupném místě 

zveřejněny Propozice bodované pohárové soutěže 

- na bodované pohárové soutěži musí být i přípravná základna – může být pouze 

vyznačeno 

- na pohárové hasičské soutěži věnovat pozornost bezpečnosti práce co se týká kvality 

povrchu dráhy, terénu kolem základny a dráhy v šíři dráhy min. 10 m. 

- při noční pohárové hasičské soutěži musí být dráha pro požární útok řádně osvětlena 

po celé délce dráhy a celou dobu plnění disciplíny – při nedodržení této podmínky 

nebude soutěž započtena do celkového okresního hodnocení. 

- po provedeném posledním pokusu soutěžního družstva zveřejnit výsledky do 15 

minut, 

do 30 minut od posledního provedeného pokusu zabezpečit  vyhlášení výsledků 

- u pořadatelů (SDH), kteří se budou ucházet o pořádání bodované pohárové hasičské 

soutěže v dalším období (rok 2020 atd.) bude přihlíženo k účasti soutěžního družstva 

pořadatele v 1. kole, tj. okresní postupové hasičské soutěži v roce 2020. 

- při vyhlašování výsledků soutěžních družstev, kteří se umístili na bodovaných místech 

musí být přítomni minimálně 4 členové soutěžního družstva v soutěžním dresu nebo 

sportovním úboru 

- soutěžní družstva, která při platném pokusu se umístí na 11. a dalším místě získávají 

do celkového hodnocení 1 bod při platné pokusu. 
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- na jeden termín bude schválena pouze jedna bodovaná pohárová soutěž, s výjimkou 

noční bodované pohárové soutěže 

- kontrola členských průkazů před soutěží zajistí pořadatel 

- za účelem koordinace termínu pořádání pohárových hasičských soutěží v okrese, ORR 

organizuje s pořadateli  poradu a to    

 

              dne 26. 2. 2020 (středa) v 15. 00 hodin v zasedací místnosti HZS ÚO Strakonice 

 

- pořadatelé na této poradě zaplatí pořadatelský poplatek k zajištění závěrečného 

vyhodnocení soutěží ve výši Kč 1 000,--. 

- na závěrečné vyhodnocení pohárových soutěží budou pozváni zástupci všech 

pořadatelů 

- pohárové hasičské soutěže budou organizovány pouze v disciplíně požární útok pro 

muže, ženy a veterány 

- pohárové soutěže podle „Směrnic“ nespojovat s jinou hasičskou soutěží 

- k provedení požárního útoku musí být pořadatelem zajištěna el. časomíra, v opačném 

případě pohárová soutěž nebude započítaná do celkového hodnocení v okrese 

- do celkového hodnocení pohárových soutěží v okrese se budou započítávat body 

každému soutěžnímu družstvu, které se zúčastní okrskové postupové soutěže 

- ORR upozorňuje, že zařazení do harmonogramu nebodovaných pohárových 

hasičských soutěží v okrese, je podmíněno předložením předepsaných dokladů 

- v případě, že se porady dne 26. 2. 2020 nezúčastní zástupce SDH a nepředloží 

požadované doklady, nebude pohárová soutěž projednávána ani schválena 

- podklady pro organizování a pořádání pohárových hasičských soutěží budou 

projednány v ORR a předloženy VV OSH ke schválení 

- hodnocení pohárových soutěží musí být provedeno v termínu do 7. 9. 2020 

- k celkovému vyhodnocení pohárových soutěží je potřeba odevzdat výsledkovou listinu 

z okrskové postupové soutěže.  Pokud nebude odevzdána na OSH, nebude soutěžní 

družstvo hodnoceno 

- výsledky z pohárové hasičské soutěže musí pořadatel odevzdat na OSH do 3 dnů po 

skončení soutěže 

- doporučuje se jednotlivým pořadatelům, aby pohárovou hasičskou soutěž uváděl 

starosta nebo velitel SDH 

- výsledková listina do pohárové hasičské soutěže musí být jednotná – podle vzoru od 

OSH Strakonice 

- v roce 2020 se bude soutěžit o putovní poháry v kategoriích muži, ženy a veteráni 

- do celkového hodnocení pohárových soutěží budou zařazeny soutěžní družstva i 

z jiných okresů 

Všeobecné: 

-  na jaře 2020 se podle zájmu uskuteční školení nových rozhodčích, přihlášky musí být 

zaslány na OSH do konce ledna 2020 

- přihláška na soutěž musí být řádně vyplněná a potvrzená SDH (razítko) a musí být 

čitelná 

Cvičení jednotek SDH v roce 2020 

- bližší informace budou zveřejněny v lednu 2020, dotazy na e-mailu 

pavel613@seznam.cz, tel. 608557978 

 

                                                                                           Sládek Karel 

                                                                         vedoucí ORR při OSH Strakonice 

mailto:pavel613@seznam.cz
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Příloha ke zprávě vedoucího ORR – výsledky bodovaných pohárových soutěží okresu 

Strakonice 

       
 

SDH muži SDH ženy SDH veteráni 

 

  
 

   
1. Litochovice 157 Novosedly 189 Černětice 156 

2. N.Kestřany 141 Štěchovice 181 Dřešín A 149 

3. Sudoměř 107 N. Kestřany 99 Štěchovice 129 

 Vacovice 106 Litochovice 76 Přechovice 52 

 Rovná 92 Poříčí 68 Dřešín B 22 

 Štěchovice 68 Jehnědno 63 S. Hoštice 16 

 Černětice 64 Štěkeň 32 Litochovice 10 

 Jehnědno 62 Dražejov 32 N. Kestřany 10 

 Poříčí 50 Sedlice 31 Poříčí 10 

 Sedlice 31 Mladějovice 27 Mladějovice 10 

 Hoštice 16 Rovná 23 Čestice 8 

 Novosedly  15 Cehnice 13 Strakonice 8 

 Horosedly 11 Sousedovice 13 Osek 8 

 Benešova Hora 10 S.Hoštice 13 Horosedly 8 

 Cehnice A 8 Vodňany 12 Předslavice 6 

 Předslavice 8 Dřešín 10 Chrášťovice 6 

 Čejetice 5 Čestice 8   

 Kocelovice 5 Dub 6 

    

 Přešťovice 4 Bavorov 5 

    

 Přechovice 4 Předslavice 3 

    

 Nahořany 3 

       

 Novosedly B 3 

       

 Čestice 2 

       

 Mladějovice 2 
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Březí 1 

       

 
 

Čestice B 1 

       

 S. Hoštice 1 

       

 Strakonice 1 

    

 N. Kestřany B 1 

    

 Volyně 1 

    

 Skaličany 1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborná rada vnitroorganizační při OSH Strakonice 

 

V uplynulém období se rada podílela :  

   1. Na organizaci    Shromáždění  představitelů sborů okresu Strakonice ( jaro a podzim ). 

2. Na tvorbě a distribuci Zpravodajů I. a II./ 2019 OSH ČMS  Strakonice. 

   3. Na Aktivu ZH kraje  našeho okresu dne 5.4. 2019 na zámku v Blatné. 

  Členové odborné rady se jako zástupci OSH Strakonice zúčastnili několika výročí založení 

sborů dobrovolných hasičů v okrese Strakonice. 

  Každý člen odborné rady se zúčastní jako delegát OSH  několika VVH SDH v okrese 

Strakonice. 

  Na závěr děkuji všem odborným radám při OSH Strakonice za dobrou spolupráci v tomto 

roce a přeji Vám všem hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce příštím. 

 

                                                                                                            Václav Staněk 

                                                                                          vedoucí ORVO při OSH Strakonice 
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Odborná rada prevence při OSH Strakonice 

 

      Odborná rada prevence se sešla dle plánu práce v měsíci říjnu. Na schůzce zhodnotila 

soutěž PO očima dětí pro rok 2019 a projednala statistiku  požárnosti za první pololetí pro rok 

2019 a seznámila se s propozicemi pro již 46 ročníku soutěže PO Očima dětí pro rok 2020. 

Přihlášky do této soutěže budou odeslány v měsíci lednu 2020 na jednotlivé školy a domovy 

mládeže v rámci okresu Strakonice 

 Rady se pravidelně zúčastňují Mgr. Mjr. Václav Svach (za prevenci) a i Ing. Kpt. Milan 

Havlas (za ochranu obyvatelstva).  

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

v plánu na rok 2019 v měsíci lednu. Přihlásilo se pouze 12 členů. Proto se rada rozhodla ještě 

jednou zkusit toto školení připravit a udělat jej v měsíci lednu 2020, přesné datum bude 

každému, kdo se přihlásí včas upřesněno. Uzavírka přihlášek je 31. 12. 2019.  

      Rada se rozhodla udělat 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 leden 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 

     A proto znovu vyzíváme sbory, aby kdo z členů má zájem se tohoto školení zúčastnit, tak 

se může přihlásit buď osobně nebo telefonicky v kanceláři OSH u paní Soukupové na čísle 

383 335 928 nebo 607 043 488. Uvedete jméno, příjmení sbor a telefonní číslo (kontakt) 

  

      Co se týká „Preventista III a II“ stupně. I tady není také dostatečný počet zájemců (1), 

abychom mohli zajistit přezkoušení zájemců o získání odznaku. 

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

  A proto mi dovolte, abych znovu připomněl krátce 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 informace na stránkách  www.dh.cz 

(rada prevence) . Zde jsou zveřejněny testové otázky  

     Zájemci o získání odznaku odbornosti „Preventista“ se mohou přihlásit osobně v kanceláři 

OSH ve Strakonicích, nebo telefonicky na čísle 383 335 928 nebo 607 043 448 (paní 

Soukupové). Zájemce uvede pouze jméno a příjmení, datum narození a jméno obce, ve které 

je členem SDH. Zkoušky nových zájemců a přezkoušení proběhne cca. Na přelomu roku 

2020-2021. Zájemci budou včas informováni o termínu zkoušek místa konání.  

 

 

                                                                                               František Kotrc  

                                                                                   vedoucí odborné rady prevence  

                                                                                             při OSH Strakonice 

http://www.dh.cz/
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Odborná rada žen při OSH Strakonice 

Odborná rada žen v tomto volebním období pracuje v 7 členném složení. 

Spolupracujeme se všemi odbornými radami, účastníme se všech akcí, které se konají na našem 

okrese. 

Rada mládeže – soutěž v požárním sportu, okresní i krajské kola, závod požární všestrannosti, 

pohárové soutěže – jako rozhodčí a zdravotní služba. 

Rada prevence – výtvarná soutěž PO očima dětí – výběr a hodnocení prací, ocenění dětí, školení 

rozhodčích . 

Rada represe – soutěž v požárním sportu okresní kolo, jako rozhodčí, sčítací komise, prezence, 

příprava občerstvení pro rozhodčí a hosty. 

Naší prioritou je mimo trvalé spolupráce s odbornými radami a OSH  

Memoriál V. Vondrů – na přání rodiny Vondrů se přestal pořádat. 

Setkání žen – pořádá se na  jaře u příležitosti MDŽ a pokaždé v jiném  místě ( záleží na tom, které 

SDH se tohoto zhostí ).  

Setkání zasloužilých hasičů -  se pro změnu pořádá na podzim. 

Obě tato setkání je malé  poděkování hasičům a hasičkám za jejich práci a zároveň i  příjemné 

posezení s přáteli.  

V letošním roce se na podzim toto setkání nekonalo, neboť na náš okres po 7 letech vyšlo pořádání 

Krajského setkání zasloužilých hasičů, které se uskutečnilo na Zámku v Blatné.  Na hosty čekalo 

příjemné popovídání , pohoštění a jako zpestření OSH Strakonice zprostředkovalo prohlídky místních 

Rybářských závodů, Likérky, zámeckého parku a nové prohlídkové trasy blatenského zámku. Na 

odpolední posezení byla připravena i hudba, kterou hosté využili nejen k poslechu, ale i k tanci. 

Troufám si říci, že se tato akce povedla. 

 

Protože se blíží konec tohoto volebního období 2015 – 2020, dovoluji si touto cestou poděkovat všem, 

se kterými jsme spolupracovaly,  také paní Soukupové za její spolupráci při organizování akcí 

pořádaných námi i OSH Strakonice, HZS, a hlavně paní starostce, která naší radě dělá patronku. 

 Do dalšího roku přeji všem hlavně hodně zdraví. 

 

                                                                                           

                                                                                                Matoušková Jana  

                                                                                   vedoucí ORŽ při OSH Strakonice 
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„OTAVSKÝ PLAMÍNEK 2019“ 

 

HZS Strakonice pořádal ve spolupráci s OSH ČMS a ORM dne 4. 

května 2019 v letním areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích XII. 

ročník soutěže kolektivů mladých hasičů v požárním sportu 

„OTAVSKÝ PLAMÍNEK“ v disciplíně „Požární útok“.  

Soutěže se zúčastnilo 46 družstev (6x přípravka, 21x mladší, 19x 

starší) z 19 dobrovolných sborů celého okresu. Tento počet 

soutěžících družstev je zároveň i druhý nejvyšší za dosavadních 

dvanáct let existence soutěže.  

XIII. ročník soutěže se uskuteční 9. května 2020 
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Zásahová činnost HZS a SDH v roce 2019 (1.1. – 29.10.2019) - výpis  

 

Typ události 
Počet Podíl v % 

POŽÁR    

Požár     97 9,93 

Požár bez účasti jednotky PO        4 0,41 

DOPRAVNÍ NEHODA    

DN silniční 145 14,84 

ŽIVELNÍ POHROMA    

Převažující povodeň, záplava, déšť 0 0,0 

ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEM. LÁTKY    

Únik ropných produktů 25 2,56 

TECHNICKÁ HAVÁRIE    

Technická havárie 0 0,00 

Technická pomoc 598 61,21 

Technologická pomoc 2 0,20 

Ostatní pomoc 46 4,71 

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI    

Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 6 0,61 

PLANÝ POPLACH    

Planý poplach 48 4,91 
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 Celkem událostí 2019 (do 29.10.) 
977  

Celkové škody při požárech 2019 (do 29.10..) 
 6 679 

Celkové uchráněné hodnoty při požárech 2019 (do 

29.10.) 

 19 510 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závažné mimořádné události na okrese Strakonice – od dubna 2019 

 

18.4.2019 - Požár lesního porostu v lese na ploše 2 ha v k.ú. Pacelice. Přímá škoda 200.000,- 

Kč, uchráněno 500.000,- Kč. Příčinou vzniku požáru bylo pálení dřevního odpadu v lese – 

nedbalost majitele lesa. Likvidaci požáru provedlo 5 jednotek PO : HZS Jčk PS Blatná, SDH 

Blatná, SDH Sedlice, SDH Lnáře, SDH Záboří. Požár bez zranění nebo usmrcení osoby. 

 

19.6.2019 - Požár kamionu Volvo s návěsem převážejícím bagr MenziMuck na silnici č. 20 

(188 km) v k.ú. Libějovice. Přímá škoda 0,- Kč, uchráněno 0,- Kč. Příčinou vzniku požáru 

byla dopravní nehoda. Likvidaci požáru provedla 4 jednotky PO : HZS Jčk PS Vodňany, HZS 

Jčk PS České Budějovice, SDH Vodňany, SDH Netolice. Při požáru došlo k usmrcení 1 

osoby. 

 

26.6.2019 - Požár v kuchyni rodinného domu v obci Pivkovice. Přímá škoda 50.000,- Kč, 

uchráněno 500.000,- Kč. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost uživatelky domu. Likvidaci 

požáru provedly 2 jednotky PO: HZS Jčk PS Vodňany, SDH Drahonice. Při požáru došlo ke 

zranění 1 osoby. 

 

10.7.2019 - Požár strniště a balíků slámy na poli na ploše 9 ha v k.ú. Škvořetice. Přímá škoda 

150.000,- Kč, uchráněno 700.000,- Kč. Příčinou vzniku požáru bylo vniknutí cizího tělesa 

(kamene) do balíkovače. Likvidaci požáru provedlo 6 jednotek PO : HZS Jčk PS Blatná, SDH 

Blatná, SDH Škvořetice, SDH Sedlice, SDH Lnáře, SDH Záboří. Při požáru došlo ke 

zranění 1 osoby. 
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21.7.2019 - Požár skladu slámy s 1.300 ks balíků slámy v areálu podniku Pošumaví a.s. 

v obci Střelské Hoštice. Přímá škoda cca 2.500.000,- Kč, uchráněno 500.000,- Kč. Příčinou 

vzniku požáru byl odlet mechanické jiskry od nakládací rampy drtiče slámy. Likvidaci požáru 

provádělo 10 jednotek : HZS Jčk PS Strakonice, SDH Strakonice, SDH Střelské Hoštice, 

SDH Volenice, SDH Štěkeň, SDH Sedlice, SDH Záboří, SDH Čestice, HZS ČR Záchranná 

rota Jihlava, HZS Pk PS Horažďovice. Požár bez zranění nebo usmrcení osoby. 

 

6.8.2019 - Požár osobního automobilu Citröen C5 v obci Záboří. Přímá škoda 200.000,- Kč, 

uchráněno 30.000,- Kč. Příčinou vzniku požáru byla technická závada el. instalace vozidla. 

Likvidaci požáru provedly 2 jednotky PO: HZS Jčk PS Blatná, SDH Záboří. Požár bez 

zranění nebo usmrcení osoby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Šmejkal, ředitel územního odboru Strakonice, HZS Jihočeského kraje. 
 


