
  Úvodem bych chtìl podìkovat vlastnì v�em, �e se nám povedlo dovybrat èlenské pøíspìvky pro rok 2022,
i kdy�  jsme nìkteré sbory museli upomínat. Zbývá doøe�it nìkolik problémù  zejména  termín platby,  její
správnou vý�i èi zpùsob identifikace SDH. Bez tìchto formalit lze platbu tì�ko dohledat a pøiøadit. Je ale nutno
øíci, �e vìt�í èást sborù to má v poøádku a vèas odevzdané. �Moc dìkuji�.
  K èlenským pøíspìvkùm èi spí� k jejich  z OSH Èeský Krumlov na hlavní spolek �ústøedí� Vám
musím sdìlit vlastnì jeden z nejhlavnìj�ích bodù z celého jednání ze �Shromá�dìní starostù OSH� z Pøibyslavi
ze  dne  9.4.2022,  na  kterém  jsem  byl  osobnì  pøítomen,  a  to  �e  bylo  navrhnuto  a  schváleno  v  bodì  è.11
z programu jejich navý�ení a to na .  Co to pro nás znamená? Vlastnì výpadek ve vý�i

 v rozpoètu OSH.

· U� cca 27 let je to od poslední zmìny, se na ústøedí odvádí (10,Kè za MH,20,Kè za hasièe). K 31.1.2022 má
OSH celkem 2447 èlenù z toho (398 MH a 2049 hasièù).

Odvod na ústøedí za rok 2022 celkovì byl ve vý�i 44.960,Kè   z toho 3.980,Kè MH + 40.980,Kè za dospìlého.

· V roce 2023 se musí odvést na ústøedí, pokud bude stejný poèet èlenù jako v roce 2022 èástku 122.350, Kè,
co� je rozdíl v neprospìch OSH o  77.390, Kè.

U� teï se musíme tímto problémem zabývat a pøemý�let o navý�ení èlenských pøíspìvkù.
A proto Vás chci touto cestou po�ádat o zamy�lení a navý�ení èlenských pøíspìvkù dle potøeby ve Va�ich
SDH.
  O tomto problému se bude  jednat na schùzce VV OSH, která  je svolána na 13.4.2022 od 16:30 hodin
v kanceláøi OSH na ÚO HZS Èeský Krumlov a urèitì i na naplánovaném �Shromá�dìní pøedstavitelù SDH�
okresu Èeský Krumlov na den 29.4.2022 od 18:00 hodin ve Vì�ovaté Pláni.
  Dìkuji za Va�i vstøícnost a pomoc k øe�ení tohoto problému a v dne�ní nelehké dobì nám pøeji hodnì sil
k pøekonávání stále se objevujících pøeká�ek.

S pøáním lep�ích dnù.
                                                                                    Ing.Alfréd Krenauerstarosta
                                                                                        OSH Èeský Krumlov





Okrsková soutì� dne   7.5.2022 od 13:00 hod. na høi�ti SDH Ple�ovice. (È.Krumlov)
Okrsková soutì� dne   6.5.2022 od 17:00 hod. na høi�ti SDH Omlenice. (Kaplice)
Okrsková soutì� dne   7.5.2022 od 13:00 hod. na høi�ti SDH Besednice (Netøebice)
Okrsková soutì� dne   7.5.2022 od 14:00 hod. na høi�ti SDH Zubèice (Vele�ín)

Vá�ené kolegynì, vá�ení kolegové,

ráda bych pøidala pár slov k tématu zvy�ování èlenských pøíspìvkù a jejich odvodu na ústøedí.
Pravdìpodobnì se to v�em líbit nebude a mnozí budou protestovat, ale...
Chtìla bych se na tohle téma podívat z druhé strany. Výkonný výbor SH ÈMS zastøe�uje èinnost v�ech
jednotlivých sborù v celé republice. Jedná za nás se státními úøady, vyøizuje �ádosti o dotace, které pak
smìrem �dolù� pøerozdìluje,  spravuje hasièské nemovitosti, uzavírá smlouvy (napøíklad s Ochranným
svazem autorským ohlednì konání kulturních akcí, kdy pokud nevybíráte na akci vstupné, nemusíte platit
autorský poplatek) a spoustu dal�ích vìcí. Podrobné zápisy z jednání VV SH ÈMS najdete na stránkách
www.dh.cz.
V pøípadì státních dotací, které jsou pøerozdìlovány, musí zároveò zajistit financování spoluúèasti stejnì,
jako musíme tuto spoluúèast zajistit my (okresní sdru�ení), pokud dotace dostaneme. Vý�e spoluúèasti bývá
minimálnì 30% z celkové èástky, nìkdy 50%.
A tím se dostáváme k vý�i èlenských pøíspìvkù.
OSH Èeský Krumlov je jedním z okresù s nejmen�í èlenskou základnou  necelých 2500 èlenù. Podle
tohoto poètu èlenù jsou také pøerozdìlovány státní dotace. Ka�dý rok dosáhneme na cca 130  150 tisíc
ze státních prostøedkù, které se musí bezezbytku vyèerpat, abychom nemuseli dotace vracet. Èást penìz jde
na mladé hasièe, na sport, na vzdìlávání
a nìco na po�ární prevenci. Zprávy o èinnosti
na jednotlivých úsecích jsou pravidelnì
pøedkládány na shromá�dìní pøedstavitelù
okresu.

Jak u� bylo zmínìno v pøedchozím pøíspìvku,
zvý�í se odvody na ústøedí a tím peníze
ubydou z na�í okresní pokladny. Za dva roky
nás èeká poøádání krajské soutì�e a ta se
financuje z okresních penìz  mo�ná budou
nìjaké dotace, ale spoléhat se na to nedá.
Tak�e potøebujeme vytvoøit finanèní rezervu,
abychom si pak �neuøízli� ostudu.
Nevím, na jakou èástku se budou odvody na
okres zvy�ovat, ale myslím, �e ani kvùli
stokorunì navíc za rok bychom si pøíli�
utahovat opasky nemuseli.
 A protesty typu �My dìti nebo sportovce
nemáme� neberu. Pokud vím, tak hasièi rádi
øíkají, �e jsou jedna rodina. A rodina by mìla
dr�et pohromadì.

Rù�ena Lep�ová
námìstek starosty OSH

Pøedpokládám, �e v�ichni poznají, kde byla
poøízena tato fotografie  je sice po�kozená,
ale na kráse jí to mnoho neubralo.



23. bøezna 2022 probìhlo vyhodnocení okresního kola celostátní soutì�e
�Po�ární ochrana oèimna dìtí a mláde�e�. Do soutì�e se zapojilo cca 80 dìtí
z 8 dìtských kolektivù.  Vítìzné práce byly pøedány k vyhodnocení
do krajského kola, které zaji�uje OSH Prachatice. Oficiální vyhodnocení
a pøedání odmìn probìhne pravdìpodobnì v kvìtnu a výherci budou vèas
pøedem informováni.



V únoru 2022 se uskuteènil tradièní masopust poøádaný ve
spolupráci SDH �ïár a Hubenov. I tento rok nám
vypomáhali èlenové SDH Poøe�ín. Koleda zaèala v
Kaplici na námìstí �ádáním starosty o povolení. Poté jsme
pokraèovali v obcích Rozpoutí, Poøe�ín, Poøe�ínec, �ïár,
Hubenov, Ráveò, Rejty a koledování zakonèili vìneèkem
v Kaplici ve Slovanském domì. Tímto dìkujeme v�em,
kteøí se masopustu zúèastnili, a� u� aktivnì nebo jako
diváci.

Radek Tomá�, starosta SDH �ïárFoto  KIC Kaplice

Také v Bene�ovì nad Èernou nechybìla po dvou letech Staroèeská koleda. Celodenní obchùzka rù�ièkové i
slamìnné koledy byla zakonèena setkáním obou koled na námìstí. A proto�e situace pro poøádání veèerní
zábavy stále je�tì nebyla pøíli� pøíznivá, akce byla ukonèena pøímo na námìstí �zastøelením � Masopusta.
Podìkování si zaslou�í v�ichni, kteøí pøilo�ili ruku  k dílu.



Pøehled povinností, rad, pravidel a doporuèení, která jsou podstatná pro bezpeèné pálení
Základní povinnosti jsou uvedené v zákonì è. 133/1985 sb., o po�ární ochranì, v platném znìní, ze kterého
vyplývají mimo jiné i obecnì povinnosti pøi zacházení s otevøeným ohnìm a to napø.:
Fyzická osoba je povinna:
§   počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,
plynových a jiných spotøebièù a komínù, pøi skladování a pou�ívání hoølavých nebo po�árnì nebezpeèných
látek, manipulaci s nimi nebo s otevøeným ohnìm èi jiným zdrojem zapálení,
§   plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
§   vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru
a pro záchranné práce,
§   oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý
pøi èinnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo u�ívá,
§   dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

Dále je nutné v souvislosti s pálením si pøipomenout, �e zákon jednoznaènì zakazuje !!!
Co mì èeká pøi poru�ení platné legislativy?
§   podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
nesmí fyzická osoba provádìt vypalování porostù, jinak se dopustí pøestupku podle § 78 odst. 1 písm. s)
citovaného zákona.
o  Za tento pøestupek lze ulo�it pokutu do vý�e 25 000, Kè.
§   Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.
Pøi spalování hoølavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zøetelem na rozsah této èinnosti,
stanovit opatøení proti vzniku a �íøení po�áru. Spalování hoølavých látek na volném prostranství vèetnì
navrhovaných opatøení jsou povinny pøedem oznámit územnì pøíslu�nému HZS kraje, který mù�e stanovit
dal�í podmínky pro tuto èinnost, popøípadì mù�e takovou èinnost zakázat.
o  Pøi poru�ení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba pøestupku podle
§ 76 odst. 2 písm. m) citovaného zákona. Za tento pøestupek jim mù�e být ulo�ena pokuta a� do vý�e
500 000, Kè.

Pálení (spalování)
Pøi , kterým oznaèujeme kontrolované spalování pøírodních materiálù za podmínek
urèených dotèenými zákony (zákon o po�ární ochranì, zákon o ovzdu�í, zákon o lesích, zákon o odpadech
a dal�í) a za podmínek stanových vyhlá�kami obcí, pak hrozí zvý�ené nebezpeèí vzniku po�áru. Shrabané
porosty èi odpad jsou èasto velmi suché a hrozí tak rychlé roz�íøení po�áru do okolí, na dal�í objekty
èi plochu se suchou vegetací. Je proto nutné dodr�ovat minimálnì základní opatøení.

Jaká pravidla dodr�ovat pøi pálení?
§   Na lesním pozemku dodr�ovat podmínky po�ární bezpeènosti v souladu s Naøízením Jihoèeského kraje
è. 2/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpeèení po�ární ochrany v dobì zvý�eného nebezpeèí vzniku
po�áru. Zejména se jedná o podmínky uvedené v Pøíloze è. 2 Naøízení.
§   velikost hromad zeleného odpadu po úklidu (případně zbytků po těžbě) zvolte tak, aby shořely během
doby, kdy je na místì pøítomen dospìlý dozor (v lese musí dozor konat minimálnì dvouèlenná skupina osob
star�ích 18 let),
§   při náhlém zhoršení počasí  silném větru  pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
§   místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až
na zeminu,



§   u požářiště mějte připravené jednoduché hasební prostředky, jako jsou například písek, zem, kbelík
s vodou apod.,
§   místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení a požářiště ještě pravidelně kontrolujte,
§   příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
§   spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
§   osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním
povìøena.

Èemu dále vìnovat maximální pozornost?
§   odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
§   kouření,
§   používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny lapači jisker
nebo jiným zaøízením zabraòujícím vzniku po�áru,
§   jízdě motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech.

Jak nahlásit pálení?
Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí povinnost ohla�ovat pálení na Krajské operaèní a informaèní
støedisko Hasièského záchranného sboru Jihoèeského kraje.
Zákonná povinnost se nevztahuje na fyzické osoby, které pálí na svém soukromém pozemku. Pokud
ale fyzická osoba plánuje pálit odpad, doporuèujeme jej na operaèní støedisko také nahlásit. Pøedejdete tím
zbyteènému výjezdu hasièské jednotky.
V pøípadì pálení lesního odpadu po tì�bì v lese platí oznamovací povinnost pro v�echny osoby, vèetnì
fyzických osob.
Nejjednodu��ím zpùsobem nahlá�ení je prostøednictvím internetového formuláøe na webových stránkách
Hasièského záchranného sboru Jihoèeského kraje  (formuláø na pálení je jedním z bannerù
na pravé stranì  https://paleni.izscr.cz).
Pøípadnì lze pálení nahlásit telefonicky na èíslech .

Odhlá�ení èlenù SDH��������������������.

Výbor SDH:  Dne:
projednal ukonèení èlenství.

jméno a pøíjmení*  evidenèní èíslo èlena*  dùvod odhlá�ení*

Dùvod odhlá�ení.
1. vystoupení èlena ze sdru�ení (na základì písemného prohlá�ení (oznámení) èlena, o vystoupení  z  SH ÈMS).
2. zánik èlenství pro neplacení èlenských pøíspìvkù.
3. vylouèení (pøilo�it zápis z výborové schùze).
4. úmrtí.
* povinné

Datum:  podpis:



Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 4. 2022. Uzávìrka pøíspìvkù dal�ího èísla 10. 6. 2022.
Kontakt:oshceskykrumlov@gmail.com ,Tel. 727 814 457, Hasièský zpravodaj také na http://oshck.cz/

Za pùvodnost, jazykovou  a vìcnou správnost zveøejnìných pøíspìvkù odpovídají autoøi.
Pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce nebo OSH. Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout.

Nabídka Hasièské vzájemné poji��ovny dobrovolným hasièùm

Odpovìdnost poøadatele za újmu a poji�tìní majetku na soutì�ích a akcích poøádaných SH ÈMS

Èinnost  èlenù  ve  Sborech  dobrovolných  hasièù  je  mnohdy  velmi  �iroká  a tím  i pestrá. Kromì
základního poslání � být pøipraven pomáhat pøi ochranì zdraví a majetku nás v�ech v rámci èinnosti
JSDHO, vnímá veøejnost na�e dobrovolné hasièe i jako dobré organizátory nejrùznìj�ích akcí. A� ji�
to jsou akce kulturní � tradièní plesy, taneèní zábavy, pou�ové a hodové oslavy, pálení �èarodìjnic�
apod.,  akce  sportovní  �  pohárové  a  memoriálové  soutì�e,  dìtské  dny  apod..  èi  nejrùznìj�í
spoleèenské akce pro veøejnost ve mìstech a obcích,  jako mohou být oslavy výroèí  zalo�ení SDH,
oslavy výroèí vzniku obce a jiné.
Øádná pøíprava je základem úspìchu a proto je tøeba myslet i na rizika spojená s poøádáním tìchto
akcí.  Její  zdárný prùbìh mù�e pokazit  zdánlivì  i malièkost  �  zpùsobením újmy na zdraví nebo na
majetku pøímých úèastníkù, kteøí nás pøijdou podpoøit a to nejen morálnì, ale mnohdy i finanènì.
Nastat tak mù�e nemilý problém � odpovìdnost poøadatele akce za zpùsobenou újmu.
Dlouhodobì HVP, a.s. nabízí pro pojistné krytí této odpovìdnosti na�im sborùm produkt, který byl
dosud  sjednáván  jen  na  jednu  konkrétní  akci.  I  kdy�  se  jednalo  o  pomìrnì  nízké  pojistné,  pøi
opakujících  se  akcích  v  prùbìhu  roku  se  u  aktivnìj�ích  sborù  s  vìt�í  èetností  poøádaných  akcí
pojistné naèítalo a zbyteènì se i administrovalo na obou stranách.
Dnem 1. 11. 2016 vstoupila HVP, a.s. na pojistných trh s dal�í novinkou pro na�e dobrovolné hasièe
� roz�íøené poji�tìní odpovìdnosti poøadatele za újmu a poji�tìní majetku na soutì�ích a akcích
poøádaných SH ÈMS.
Roz�íøený  produkt  �  opìt  za  velmi  výhodné  pojistné  �  a  zejména  s  vy��ím  pojistným  krytím  ne�
tomu bylo doposud. Sjednává se na dobu neurèitou a hlavnì  poèet akcí v prùbìhu roku není nijak
omezen; navíc si lze vybrat i ze dvou variant vý�e limitù pojistného plnìní. Za cenu 1.250 Kè/rok je
kryta odpovìdnost za újmu na zdraví do 500.000 Kè a do 500.000 Kè �koda na majetku nebo za
cenu  1.475  Kè/rok  je  kryta  odpovìdnost  za  újmu  na  zdraví  do  1.000.000  Kè  a  do  1.000.000 Kè
�koda na majetku.
Bonusem pojistné smlouvy je poji�tìní movitých vìcí nejen vlastních, ale i cizích (zapùjèených, jako
jsou párty stany, výèepní zaøízení, sety pro sezení a stolování apod. � co� jsou èasté pøípady, kdy je
tøeba øadu vìcí si na akci vypùjèit).
Stejnì jako v bì�ném �ivotì � nespoléhejme se na to, �e právì nám se nic stát nemù�e. Opak mù�e
být  nepøíjemnou  pravdou  a  pro  tyto  pøípady  je  tu  na�e HVP,  a.s.  Také  zde platí,  �e pøi  existenci
uzavøené smlouvy o spolupráci mezi HVP, a.s. a SDH je formou provize z uhrazeného pojistného
podpoøena  èinnost  dobrovolných  hasièù  v  konkrétním  sboru.  Snad  je�tì  dovìtek  �  ka�dý
jednotlivý sbor je samostatným právním subjektech s plnou odpovìdností za své konání. Podìlme
se tedy o odpovìdnost a vyu�ijme nabídky na oboustrannì prospì�nou vzájemnou spolupráci.

Kontakt: Janèáková tel: 702094336/ jancakova@hvp.cz,
Ing.Kalvas tel:775611612/ kalvas@hvp.cz



23.4.                           Holubov                                                10:00
14.5.                           Bene�ov nad Èernou                             10:00
28.5.                           PLAMEN              Kaplice
11.6.                           Blatná                                  Krajské kolo Plamen
18.6.                           Bene�ov nad Èernou           O pohár starostky           13:00
25.6.                           Nová Ves                                               10:00
26.8.                           Omlenice � noèní                                  21:00
17.9.              Brloh                               10:00
24.9.                           Besednice                                              10:00
8.10.                           Vele�ín ZPV

oshceskykrumlov@gmail.com
alfred.krenauer@gmail.com

                        602482674
sipkova.ruzenka1@gmail.com
724 270 248, 727 814 457
vaclav.holemy@seznam.cz
723 432 707
hatitibesednice@seznam.cz

728 545 390
          ptakopis@seznam.cz , 724 826 717

berans@centrum.cz, 602469017
waclav.nowak@seznam.cz, 603 970 668

martula.g@gmail.com, 606 213 033
info@truhlarstvihanis.cz, 601 100 081
AntoninLabaj@email.cz, 608 308 508

774 614 863
osh.maradova@seznam.cz, 724 236 670

Ivana.67@seznam.cz
773 456 692

http://oshck.cz/


do 28.5.2022  okrsková kola  M,�  PS,�  PS
Starosta okrsku

29.5.2022  15:00  Sobìnov  okresní kolo  M,�  Pú  PS
Holemý Václav
tel:723 432 707

vaclav.holemy@seznam.cz

5.6.2022  11:00  Tøísov  mem.Vlad. Filisteina  M,�  PúD  JL
Fr. Tvaroh

f.tvaroh@seznam
tel:724 068 935

18.6.2022  8:00 stadion
Strakonice krajské kolo  M,�  PS,�,J10  PS

Holemý Václav
tel:723 432 707

vaclav.holemy@seznam.cz

25.6.2022  13:00  Pøídolí  O pohár starosty veteráni
+ M,� PúD  PS Hani� Jiøí  736 634 437

J.hanis@seznam.cz

23.7.2022  13:00  Vele�ín výroèí SDH  M,�  PúD  PS
Petr Skøivánek

Ptakopis@seznam.cz  724
826 717

30.7.2022  13:00  Prostøední Svince  O pohár obce  M,�  PúD  VL Rathouz Jan 607647 567
hasici.svince@seznam.cz

16.7.2022  13:00 Besednice 
høi�tì Memoriál Vr. Nováka  M,�  PúD  PS

�afránek Karel
karel.safranek@GPN.cz

tel:728 927 643

6.8.2022  17:00  Pøíseèná  O pohár starosty obce  M,�  PúD  PS
Jan Míka

sdhprisecna@seznam.cz
724 282 438

13.8.2022  13:00  Pøední Výtoò  Pohár obce  M,�  PúD  PS
Jan Stoiber

stoibi@seznam.cz
sdhprednivyton@seznam.cz

13.8.2022  10:00  Frymburk O pohár krajského
starosty M,�  TFA

Malák Karel
tel:721 112 632

malak10@seznam.cz

20.8.2022  13:00  Sobìnov Memoriál Miroslava
Øepy M,�  PúD  JL

Èabela Josef
tel:721 286 188

josefcabela@seznam.cz

27.8.2022  13.00
Bene�ov nad
Èernou  staré

høi�tì
Memoriál J.Sládka  M+�  PúD  PS

Lep�a Petr
tel:606 300 539

petr.lepsa1@seznam

3.9.2022  13:00 Louèovice  u
teplárny Memoriál �. Ïurèi  M,�  PúD  PS

Galazka Petr
ronaldino321@seznam.cz

723 013 125

3.9.2022  19:30  Ple�ovice  O Ple�ovický �utr  M,�  PúD  PS
Ant. Hani�

a_hanis@centrum.cz
tel:601 100 081

1.10.2022  9:45 Porákùv most
È.K.

Pohár mìsta
È.Krumlov M,�  PúD  VL

p.Novák V.Ple�ivec 354
38101 È.Krumlov
tel:603 970 668

15.10.2022  12:00  Brloh O pohár SDH  M,�  PúD  VL
Vacek Vlastimil

Brloh
tel:728 233 783








