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Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice 

 
 
 

Zpravodaj – 2/2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 a vážení hasiči,  
 
3.-4. července 2010 proběhl v Ostravě IV. celostátní sjezd SH ČMS. Téměř  čtyři stovky  
delegátů zastupujících hasiče ze všech okresů  volili vrcholné orgány sdružení. Do čela byl 
zvolen dosavadní starosta ing. Karel Richter. Přílohou  Zpravodaje II/2010  je stručný obsah  
materiálů, upravených pro potřeby okresního sdružení. 
Jak jistě všichni bedlivě sledujeme,  v letošním volebním roce proběhly i volby parlamentní. 
Nově vzniklá koalice provádí úsporná opatření ve společnosti, což má samozřejmě dopad i na 
hasiče. 
 Dnes již víme, že dotace budou nejméně  o 10% zkráceny  a tak přivítáme každý dobrý 
nápad, který nám může ve svízelné ekonomické situaci pomoci. Je proto třeba neustále hledat 
nové zdroje a možnosti .  
Na okresním sdružení jsme začali s úsporou z vlastních zdrojů. V případě nedostatečného 
krytí rozpočtu sdružení, dojde v dalších letech k navýšení členských příspěvků. K tomuto 
nepopulárnímu kroku přistoupíme, až bude-li to bezpodmínečně nutné. Potěšující ale je, že se 
nám daří udržovat vývojový trend zvyšující se členské základny na okrese, na což jsme 
patřičně hrdí.  Zejména děti a mládež  je třeba zapojovat do našeho hnutí  co nejvíce, protože 
budování  silného podvědomí  u veřejnosti o dobrovolných hasičích a důvěra v jejich práci 
nám vytvoří lepší podmínky pro financování naší činnosti. 
Věřím, že společně toto období překonáme a v rámci možností vyřešíme současné problémy, 
abychom pomyslnou štafetu, kterou nám zanechali naši předkové s přehledem přenesli přes 
svou generaci a připravili následovníky na její převzetí. 
 
 
Členské příspěvky pro rok 2011 zůstávají ve stejné výši a to  Kč 60,-- za dospělé a Kč 
40,-- za děti. 
 
Ceny hasičského zboží jsou v letošním roce upraveny takto: Cena členského průkazu je Kč 
10,-- za dospělého a Kč 12,-- za děti, věrnostní medaile stojí Kč 250,-- komplet v krabičce. 
Medaile ZPP a ZZ stojí Kč 330,--. Je možnost si na OSH Strakonice objednat další hasičský 
materiál a další upomínkové předměty dle katalogu SH ČMS Praha. V kanceláři OSH si 
můžete zakoupit také různé diplomy, pamětní listy a čestná uznání. Viz níže. 
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 Žádáme 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. 
Prosíme ještě několik posledních sborů, které nám dosud nezaslaly své e-mailové adresy, aby 
tak z důvodu jejich informovanosti  v co nejkratší době učinily. Všem SDH dáváme tímto na 
vědomí, že z úsporných důvodů bude Zpravodaj našeho Sdružení posílán pouze elektronicky. 
 
 
Se                 Setkání funkcionářů OSH a SDH ( dříve Setkání Zasloužilých hasičů) –        
2                    se uskutečnilo dne 17. 9. 2010 v restauraci Palermo ve Strakonicích. Zúčastnilo    
                      se 50 pozvaných hasiček a hasičů. Bližší informace je ve zprávě ORŽ.   
 
 
Shromáždění představitelů sborů okresu Strakonice se uskutečnilo dne 27. 10. 2010 od 
16 hodin na HZS ÚO Strakonice. 
 
Podzimní okrsky  -    proběhnou do 14. 11. 2010 . Z každého SDH se aktivu zúčastní starosta a 
velitel. Z jednání bude sepsán zápis, který musí být odevzdán na OSH Strakonice do 26. 11. 2010.  Do 
svých zápisů uveďte  i Vaše návrhy a připomínky, abychom se mohli na jednáních VV OSH zaměřit 
 jejich řešení a mohli jsme s Vámi tímto způsobem komunikovat.  
 
Doporučený program je stejný jako v letech minulých: 
 

a) zpráva o činnosti okrsku za rok 2010 
b) informace z jednání Shromáždění představitelů sborů 
c) Zpravodaj II/2010 
d) soutěže v požárním sportu 
e) rozprava a závěr 

 
Členské příspěvky můžete zaplatit v kanceláři OSH Strakonice hotově, dále na účet u ČS 
682931389/0800 (nutno uvést platící SDH), nebo poštovní poukázkou na naši adresu – OSH 
Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01  Strakonice do 31. 1. 2011.  
 
Závěrečné zasedání VV OSH a odborných rad proběhne dne 10. 12. 2010 v restauraci Palermo ve 
Strakonicích, kam budou pozváni i zástupci těch SDH, kteří  se v soutěžích v požárním sportu, jak dětí 
tak i dospělých,  umístili na prvních třech místech v bodovaných soutěžích. Viz. zpráva ORV a ORM 
Strakonice. Na tomto zasedání budou předány diplomy a také poháry, které OSH Strakonice za 
celoroční  výsledky  zakoupilo.  
 
Od letošního roku bychom chtěli také otevřít rubriku inzerátů, typu –prodám, nabízím a pod. Inzerci 
můžete zadat zdarma v kanceláři OSH Strakonice a vyjde vždy  2x – ve Zpravodaji OSH Strakonice. 
 
Inzerát:  koupíme hasičské uniformy ( barva světlemodrá ) ve velikostech 59/2 – 1 ks, 59/3 – 1 kus , 
             60/3- 1 ks a 60/2 – 1 ks. Dále koupíme čepice ve velikostech č. 58, 59 – po 1 ks a č. 60 – 3 ks. 
              Tel. 721 200 027 – p. Ladman . 
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Odborná rada velitelů při OSH Strakonice 
 
 
  V roce 2010 ORV a její sekce rozhodčích svoji činnost organizovala a zabezpečovala na základě zpracovaného 
a schváleného plánu práce s tím cílem, aby byly naplněny úkoly, které vyplývají z postavení a poslání ve smyslu 
Statutu odborných rad na svém odborném úseku. 
  Tak jako v předcházejících letech, tak i v tomto roce bylo hlavní náplní činnosti ORV zajišťování a organizace 
hasičských postupových soutěží v okrese. Rovněž byly na ORV 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 hlavní 
hasičské postupové soutěže mužů a žen, tj. I. kola v požárním sportu. Tato soutěž se v letošním roce konala opět 
na stadionu SK 1908 ve Strakonicích. Ze strany provozovatele stadionu v průběhu ani po skončení soutěže, při 
převzetí stadionu a ostatních prostor, nebylo připomínek. 
 
  V letošním roce rovněž probíhala ve SDH v okrese časově neomezená odborná příprava našich členů. Před 
zkušební komisí složenou z členů ORV, získali další naši členové odznak odbornosti Strojník, Hasič III. a II. 
stupně . Po vyplnění přihlášky a při splnění daných podmínek se zkoušky odbornosti mohou i nadále zúčastnit i 
další zájemci  SDH v okrese. V roce 2010 se tyto zkoušky  uskutečnily v Mladějovicích. Úspěšně složili zkoušku 
Hasič III. stupně 3 členové SDH, Hasič II. stupně 15 členů SDH a odbornost Strojník 7 členů SDH.  
 
  V návaznosti na vydaná pravidla požárního sportu MV GŘ HZS platná od 1. 5. 2007, schválil VV SH ČMS dne 
12. 10. 2007 Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy. Na základě této skutečnosti se ORV a sekce 
rozhodčích podílela na organizaci a uskutečnění školení registrovaných rozhodčích pro požární sport v našem 
okrese. Školení se uskutečnilo na jaře , před základní hasičskou soutěží na okrscích a I. kola postupové soutěže 
v rámci našeho okresu. 
Noví zájemci o získání kvalifikace rozhodčího požárního sportu je potřeba, aby se formou přihlášky  nahlásili na 
OSH Strakonice do konce roku 2010. Školení přihlášených rozhodčích se uskuteční v měsíci lednu nebo únoru 
2011.  Přihláška je součástí materiálů pro starosty okrsků . 
 
  Na závěr nezbývá než poděkovat těm, kteří iniciativně zajišťovali a byli ORV nápomocni při její specifické 
činnosti. Poděkování je potřeba vyslovit zejména HZS ÚO Strakonice, za jeho pomoc při všech našich aktivitách 
v průběhu celého roku. 
 

Výsledky : 
 
I. kola postupové hasičské soutěže pro muže a ženy ve Strakonicích:  
 
  Tato soutěž se konala dne 30. 5. 2010  na stadionu SK 1908 ve Strakonicích. Zúčastnilo se jí celkem  9 
soutěžních družstev mužů a 3 soutěžních družstev žen. 
 
Výsledky:     muži:      1. Chobot 
                                    2. Hoštice u Volyně 
                                    3. Nové Kest řany 
 
                      ženy:     1.  Chobot 
                                    2.  Čepřovice 
                                    3. Myštice  
 
Soutěže  „O pohár starostky OSH“ mužů a žen v požárním útoku v roce 2010  
(součást I. kola postupové hasičské soutěže), se zúčastnilo celkem 13 družstev mužů a 6 družstev žen. 
 
 
Výsledky:       muži:      1. Záhorčice 
                                      2. Chrašťovice 
                                      3. Chobot  
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                        ženy:     1. Mladějovice 
                                     2. Čhobot 
                                     3. Myštice 
 
Výsledky hasičských pohárových soutěží v okrese Strakonice pro rok 2010    
 
 
   SDH v okrese a OSH zajišťovaly  15 pohárových soutěží. Celkem se soutěží zúčastnilo 42 soutěžních družstev 
mužů a 25 soutěžních družstev žen. 
 
 
Muži: (seřazeno podle počtu získaných bodů od  1. do 42. místa). 
 
SDH body  SDH body  SDH body SDH body SDH body 
Záhorčice 162  Chrašt. 32  Sudoměř 13  Kladruby 6  Čepřovice 2 
Doubravice 119  Mladějovice 25  Čejetice 12  Krušlov 6  Krajníčko 1 
Řepice 110  Chobot 22  Čestice 12  Strašice 6  Nahořany 1 
N.Kestřany 73  Paračov 19  Leskovice 12  Drahonice 5  Němčice 1 
Přešťovice 62  Vacovice 18  Novosedly 11  Sedlice 5  Rovná 1 

Pracejovice 53  Sousedovice 17  Volenice 11  Štěchovice 4  
Strakonice 
I. 1 

Dražejov 51  Drachkov 15  Blatná 8  Poříčí 3    

Cehnice 37  Přechovice 15  
Hoštice u 
V. 8  Radomyšl 3    

Nihošovice 35  Bezděd. 14  Zvotoky 8  Škůdra 3    
 
Ženy:  ( seřazeno od 1. do 25. místa ) 
 
SDH body  SDH body  SDH body 
Mladějovice 141  Pracejovice 29  Volyně 15 
Cehnice 135  Čepřovice 25  Drahonice 14 
Štěkeň 91  Čejetice 23  Dřešín  10 
Sousedovice 41  Poříčí 22  Paračov 8 
Čestice 38  Dobrš 20  Škůdra 5 
Novosedly 35  Dražejov 20  Sedlice 4 
Rovná 35  Myštice 20  Štěchovice 3 
Chobot 34  Pražák 19    
Nihošovice 30  Dřešínek 18    
        
 
Veteráni: ( seřazeno od 1. do 17. místa ) 
 
SDH body  SDH body 
Mladějovice 118  Bělčice 15 
Sousedovice 111  Nišovice 15 

Němčice 44  Pražák 15 

Cehnice 36  
Strakonice 
I. 15 

Čejetice 30  Bílsko 12 
Př.ptak. 27  Malenice 12 
Strašice 25  Volenice 10 
Sudoměř 23  Zvotoky 10 
   Čestice 6 
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  Vyhodnocení hasičských soutěží se uskuteční dne 10. 12. 2010  v restauraci Palermo  ve Strakonicích. 
Soutěžním družstvům, která se umístila na 1. – 3. místě, budou předány poháry. Diplomy od 4. do 20. místa –
muži , od 4. do 10. místa  - ženy a od 4. – do 5. místa – veteráni, budou předány na okrskových aktivech.  
 
  K přípravě základních postupových hasičských soutěží pro muže a ženy na okrscích v roce 2011: 
 

- ORV doporučuje k zajištění této soutěže vypracovat propozice 
- ORV doporučuje, aby jednotlivé soutěžní disciplíny byly obsazeny proškolenými rozhodčími 
- ORV 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. 2011 . 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) 

- I. kolo soutěže v PS ( okresní kolo ) se bude konat dne 4. nebo 11. 6. 2011 na stadionu SK 1908 ve 
Strakonicích  

- II. kolo soutěže v PS ( krajské kolo ) se bude konat dne 18. 6. 2011 v Písku              
- výsledky základní postupové soutěže na okrsku musí být odevzdány na OSH do 3 dnů po 

skončení této soutěže. 
 

Pohárové hasičské soutěže v roce 2011 
               započítané v hodnocení v rámci okresu    

- za účelem koordinace termínu pořádání pohárových hasičských soutěží v okrese, ORV organizuje pro       
       zájemce o pořádání těchto soutěží poradu a to    

 
                        dne 23. 2. 2011 (středa) v 15. 00 hodin v zasedací místnosti HZS ÚO Strakonice 

 
- k pořádání soutěže SDH jako pořadatel předloží na této poradě potvrzenou písemnou žádost ( originál 

) a zároveň i propozice soutěže ve smyslu platných „ Směrnic“. Písemná žádost musí obsahovat také 
tel.  kontakt na zodpovědnou osobu za tuto soutěž. 

- 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 pouze jednomu 

soutěžnímu družstvu sboru . 
- v případě omezení pohárové hasičské soutěže pouze pro použití motorové stříkačky velikosti čerpadla 

například do skupiny PMS 12, nebude tato soutěž započítána do celkového hodnocení pohárových 
soutěží v okrese. 

- ORV upozorňuje, že zařazení do harmonogramu hasičských soutěží v okrese je podmíněno předložením 
předepsaných dokladů. (přihláška a propozice). 

- v případě, že se porady dne 23. 2. 2011  nezúčastní zástupce SDH a nepředloží požadované 
doklady, nebude pohárová soutěž projednávána ani schválena. 

- podklady pro organizování a pořádání pohárových hasičských soutěží budou projednány v ORV a 
předloženy VV OSH ke schválení. 

- hodnocení pohárových soutěží musí být provedeno v termínu do 30. 9. 2011. 
 
V případě zájmu o propozice nebo přihlášky do pohárové soutěže, kontaktujte prosím OSH Strakonice, budou 
Vám zaslány e-mailem.    
 
      
                                                            Zpracoval:  Sládek Karel, vedoucí ORV při OSH ve Strakonicích  
 
 
 
 
 
 



 7 

Odborná rada mládeže při OSH Strakonice 
 
Dne 8.5.2010 uspořádala ORM ve spolupráci s HZS Strakonice třetí ročník pohárové soutěže „Otavský 
Plamínek“, které se zúčastnilo 28 kolektivů MH (3 v kategorii přípravka, 14 v kategorii mladší, 11v kategorii 
starší). 
V kategorii přípravka se nejlépe umístily:        1) SDH Drahonice 
       2) SDH Bavorov 
       3) SDH Tchořovice 
V mladší kategorii se nejlépe umístily:   1) SDH Dřešín 
       2) SDH Volyně A 
       3) SDH Vodňany A 
V kategorii starších se nejlépe umístily:   1) SDH Pracejovice 
       2) SDH Vodňany 
       3) SDH Štěkeň 
 
Do jarní části hry „PLAMEN“ se v ročníku 2009-2010 zapojilo celkem 24 kolektivů MH (13 v kategorii mladší, 
11 v kategorii starší), 2 kolektivy dorostu a 13 jednotlivců. Okresní kolo proběhlo dne 22.5.2010 v Drahonicích. 
V mladší kategorii se nejlépe umístily:   1) SDH Vodňany 
       2) SDH Čepřovice 
       3) SDH Volyně 
V kategorii starších se nejlépe umístily:   1) SDH Čepřovice 
       2) SDH Pracejovice 
       3) SDH Poříčí 
V kategorii dorostenců se nejlépe umístily:   1) SDH S Hoštice 
V kategorii dorostenek se nejlépe umístily:   1) SDH Vodňany 
 
Ve dnech 2-9.7.2010 uspořádala ORM v RS Rakovice Letní tábor MH. Za krásného počasí se tohoto tábora 
zúčastnilo 58 dětí a vedoucích. 
 
Desátého ročníku soutěže MH „Memoriál J. Roučeho“ která se konala dne 4.9.2010 v Česticích, se zúčastnilo 
celkem 27 kolektivů MH (3 v kategorii, 15 v kategorii mladší, 9 v kategorii starší). 
V kategorii přípravka se nejlépe umístily:   1) SDH Bavorov 
       2) SDH Drahonice 
       3) SDH Tchořovice 
V mladší kategorii se nejlépe umístily:   1) SDH Dřešín 
       2) SDH Sousedovice A 
       3) SDH Poříčí A 
V kategorii starších se nejlépe umístily:   1) SDH Dřešín 
       2) SDH Štěkeň 
       3) SDH Poříčí 
 
Dne 18.9.2010 uspořádala ORM výlet MH do ZOO Praha, kterého se zúčastnilo 60 dětí a vedoucích. 
Ve dnech 9-10.10.2010 provedla ORM v RS Rakovice školení nových vedoucích a instruktorů MH a dorostu. 
Tohoto školení se zúčastnilo 40 vedoucích a instruktorů. 
V současné době připravuje ORM tyto akce: 
23.10.2010 – Závod požárnické všestrannosti MH a dorostu (Tchořovice). 
   Vladimír Vaněk 
   vedoucí ORM při OSH Strakonice 
   orm.strakonice@seznam.cz 
                                                                                                                                  www.ormstrakonice.estranky.cz                          
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Výsledky pohárových soutěží  mladých hasičů v okrese Strakonice v roce 2010 
 

KATEGORIE: PŘÍPRAVKA 

Pořadí Soutěžní družstvo STR 
08.05 

SOU 
29.05 

VOL 
12.06 

S. HOŠ 
26.06 

ČES 
04.09 

ŠTĚ 
11.09 CELKEM 

1 Drahonice 10 10 10 10 8 8 56 

2 Bavorov 8 6 8 8 10 10 50 

3 Tchořovice 6 8 0 6 6 6 32 

         

KATEGORIE: MLADŠÍ 

Pořadí Soutěžní družstvo STR 
08.05 

SOU 
29.05 

VOL 
12.06 

S. HOŠ 
26.06 

ČES 
04.09 

ŠTĚ 
11.09 CELKEM 

1 Dřešín 10 8 10 10 10 2 50 

2 Sousedovice A 1 1 8 1 8 10 29 

3 Volyně A 8 1 1 8 4 6 28 

4 Vodňany A 6 4 6 6 2 4 28 

5 Drahonice 4 10 2 4 1 1 22 

6 Poříčí A 2 1 1 2 6 8 20 

7 Čepřovice A 1 6 1 1 1 1 11 

8 Bavorov 1 1 4 1 1 1 9 

9 Čepřovice B 1 1 1 1 1 1 6 

9 Sousedovice B 1 1 1 1 1 1 6 
9 Štěkeň 1 1 1 1 1 1 6 

9 Volyně B 1 1 1 1 1 1 6 

13 Tchořovice 1 1 0 1 1 0 4 

13 Poříčí B 0 1 1 0 1 1 4 

15 Katovice 0 2 1 1 0 0 4 

16 Čestice 1 0 0 0 1 1 3 

17 S. Hoštice 0 1 0 1 0 0 2 

18 Vodňany B 0 0 0 0 0 1 1 
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KATEGORIE: STARŠÍ 

Pořadí Soutěžní družstvo STR 
08.05 

SOU 
29.05 

VOL 
12.06 

S. HOŠ 
26.06 

ČES 
04.09 

ŠTĚ 
11.09 CELKEM 

1 Štěkeň 10 8 6 8 8 8 48 

2 Dřešín 1 2 4 10 10 10 37 

3 Volyně 6 6 10 4 1 4 31 

4 Pracejovice 8 10 8 1 0 0 27 

5 Poříčí 1 4 1 2 6 6 20 

6 Drahonice 4 1 2 6 4 2 19 

7 Bavorov 1 1 1 1 1 1 6 

8 Čestice 2 1 0 0 2 1 6 

9 Slaník 0 1 1 1 1 1 5 

10 Katovice A 0 1 0 1 1 1 4 

11 Sousedovice 1 1 0 0 0 0 2 

11 S. Hoštice 0 1 0 1 0 0 2 

11 Vodňany 1 0 0 0 0 1 2 

14 S. Hoštice / 
Čepřovice 1 0 0 0 0 0 1 

14 Katovice B 0 0 0 0 0 1 1 
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Odborná rada prevence při OSH Strakonice 
 

      Odborná rada prevence se schází několikrát ročně  dle plánu práce a na svých schůzkách 
pravidelně projednává rozbor požárnosti. Na poslední schůzce se mimo jiné též zabývala 
vyhlášením soutěže „Požární ochrana očima dětí“, na rok 2011 a způsobem jak zaslat 
podklady pro tuto soutěž do škol , školek, organizací pracujících s dětmi  a jednotlivých sborů 
dobrovolných hasičů. 
      Rada se také zabývala podrobným rozborem připraveného  zákona číslo 91/2010 , která 
vejde v platnost 01.01.2011. Jedná se o nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při 
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 
      Na svých dosavadních schůzkách se také zabývala přípravou zkoušek „Preventista II. a 
III. stupně. Termín přezkoušení přihlášených členů sborů je  04.11.2010 v 15.00 hodin na 
OSH ve Strakonicích. Při těchto zkouškách  bude provedeno také přezkoušení těch členů 
SDH, kteří absolvovali tyto zkoušky před rokem 2005. Platnost oprávnění nosit odznak 
patřičného stupně je 5 let od absolvování zkoušek nebo přezkoušení. 
       Nemalý úkol čeká radu prevence na příští rok a to je získat finanční prostředky na 
vyhodnocení soutěže „Požární ochrana očima dětí“, aby toto vyhodnocení bylo alespoň na 
stejné úrovni jako dosud.  
      Členové rady se také zúčastňovali na akcích pořádaných OSH, výročích SDH a HZS. 
Všem pořadatelům děkujeme  za pozvání. 
             
 
        Dále pokračujeme v náboru členů ze stran SDH na získání odznaku „Preventista I. , II. a 
III. stupně. 
  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 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 (p. Soukupová). Zájemce uvede pouze 
jméno a příjmení, datum narození a jméno obce ve které je členem SDH. O dalších 
podmínkách budou všichni zájemci informováni Odbornou radou prevence. 
 
 
  
 
 
Pro Zpravodaj II/ 10 zpracoval:  
 
                                                                   František Kotrc – vedoucí ORP při OSH Strakonice         
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Odborná rada žen při OSH Strakonice 
 
Dovolte mi, abych zhodnotila práci ORŽ v tomto roce. 
Událo se několik menších změn. V radě ukončila svou působnost Jaroslava Boukalová, která 
již do rady nekandidovala. Nahradila ji Dagmar Sellnerová s SDH Volyně. 
 
V našem programu je opět spolupráce s OSH a ostatními radami. I spolupráce s HZS se 
ukázala jako velice dobrá. 
Naší prioritou jsou akce, které přímo ORŽ připravuje. 
 

- Setkání žen 
- PO očima dětí – spolupráce s radou prevence 
- Setkání zasloužilých hasičů 
- Memoriál  Věry Vondrové 

 
Setkání žen 
 
Setkání žen se uskutečnilo ve Vodňanech 12. 3. 2010 v restauraci Na Radosti. Pozvání přijalo 
všech 45 žen a hosté. SDH Vodňany připravilo zúčastněným hudební vystoupení, které se 
setkalo s velkým úspěchem. Všechny ženy dostaly jako pozornost velikonočního zajíčka. Na 
výrobě se podílely děti ze ZŠ Povážská Strakonice. Tato akce se vydařila. 
 
 
Memoriál V. Vondrové 
 
Soutěž se konala v rodišti paní Vondrové na Pražáku a byla ve spolupráci se SDH Pražák a 
ORŽ velice dobře připravena. Účast soutěžích byla však velmi nízká.  Počasí nám přálo a 
nálada byla dobrá.  Poháry a medaile předala výhercům rodina p. Vondrové.. 
Další ročník Memoriálu V. Vondrové  se bude  konat v příštím roce opět na Pražáku, a to 10. 
9. 2011. 
 
 
Setkání  funkcionářů OSH a SDH  
 
Funkcionáři  se sešli 17. 9. 2010 v restauraci Palermo ve Strakonicích. Zúčastnilo se 50 
pozvaných hasiček a  hasičů a hosté. Tento rok ORŽ připravila ve spolupráci s pí. 
Soukupovou několik změn. Pozvání přijala i tisková mluvčí PČR Strakonice. Součástí setkání 
byla také výstava historických fotografií a listin z okresu Strakonice, která  měla úspěch. 
Dovolte, abych nakonec poděkovala všem odborným radám a také  HZS, SDH za dobrou 
spolupráci. Členkám ORŽ moc děkuji za práci, kterou vykonávají . 
 
 
                                                                                                    Matoušková Jana 
                                                                                vedoucí ORŽ při OSH Strakonice 
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Odborná rada vnitroorganizační při OSH Strakonice 
 
 

 
V uplynulém období se rada podílela na organizaci :  
 
 
 

1. na organizaci Setkání žen našeho okresu dne 12. 3. 2010 ve Vodňanech 
2. na vyhodnocení soutěže :  „PO očima dětí“ dne 17. 6. 2010 ve Strakonicích  
3. na organizaci Shromáždění delegátů sborů okresu Strakonice v Bavorově dne 27. 3. 

2010  
4. na organizaci dvou  Shromáždění představitelů sborů okresu Strakonice, tj. 23. 4. a 

27. 10. 2010  
5. na tvorbě a distribuci Zpravodajů I. a II./ 2010 OSH ČMS  Strakonice 
6. na Setkání funkcionářů OSH a SDH našeho okresu dne 17.9. 2010 ve Strakonicích 
7. na organizaci soutěží v požárním sportu na okresní úrovni a jejich propagaci 

v médiích 
 
 
 
 
  Od poloviny letošního roku jsme byli nuceni pozastavit písemná blahopřání k životním 
jubileím členů těch SDH, které plní své povinnosti vůči OSH ČMS Strakonice. Důvodem je 
přechod na nový program - centrální evidence členské základny a nedostatky v tomto 
programu v osobních datech členů. Po jeho aktualizaci bude tato naše tradiční činnost 
obnovena. 
 
 
  Z úsporných důvodů se v letošním čtvrtém čtvrtletí neuskuteční plánové besedy k závěrům 
IV. sjezdu SH ČMS. Tyto informace jsme zapracovali do dvou příloh, které jsou součástí 
Zpravodaje II/2010.  
 
 
  Každý člen odborné rady se zúčastní jako delegát OSH  několika VVH SDH v okrese 
Strakonice. 
 
 
 
 
 
Zpracoval:                                                                     Ing. Josef Sokol 
                                                                             vedoucí ORVO při OSH Strakonice 
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Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 

Územní odbor Strakonice 
 

I N F O R M A C E  pro  S D H 
 

Otavský Plamínek 2010 
 

Dne 8. května se uskutečnil pod areálem Hvězda 
ve Strakonicích 3. ročník soutěže  Otavský 
Plamínek, ve které se představilo celkem 28 
kolektivů (14 mladších, 11 starších) mladých hasičů 
z celého okresu v disciplíně Požární útok. Letošní 
ročník byl navíc rozšířen i o kategorii přípravka  (3 
kolektivy). 

Tradičně, kromě sportovního zápolení, byla k 
vidění např. ukázka vyproštění osoby 
z havarovaného vozidla, technika HZS a další.  

 
A jaký byl výsledek sportovního zápolení mladých hasičů? V kategorii přípravek 1. 

Drahonice, 2. Bavorov, 3. Tchořovice. Letos výrazně uspěli v obou kategoriích mladíci 
z Volyně. V kategorii mladších kolektivů: 1. Dřešín, 2. Volyně „A“, , 3. Vodňany „A“. 
V kategorii starších kolektivů: 1. Štěkeň, 2. Pracejovice, 3. Volyně. 
 

Poděkování patří všem organizátorům z řad profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří 
se podíleli na zabezpečení a průběhu této akce a rovněž dětským kolektivům a jejich 
vedoucím za účast v soutěži. 
 

Odborná příprava strojníků a velitelů jednotek SDH v  roce  2010 
 

Odborná příprava velitelů a strojníků byla zakončena ve II. pololetí na stanici HZS 
Strakonice. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny celkové počty zúčastněných za rok 2010: 

 
 I. pololetí II. pololetí Celkem 

Velitelé jednotek a družstev 
5. – 6.3. + 1. – 2.10. 68 5 73 

Strojníci 
19. – 20.3. + 24. – 25. 9.  105 10 115 

Celkem v roce 2010 188 
 
Dále byl v letošním roce organizován kurz nositelů dýchací techniky v rozsahu 16 hodin 

(kurz NDT-16), který proběhl ve dnech 16. – 17. 7. na PS Strakonice a ve výcvikovém 
polygonu HZS Jčk v Českých Budějovicích. Kurzu se zúčastnilo 17 členů jednotek SDH 
kategorie JPO II a III.  
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Taktické cvičení složek IZS „NÁKLAD 2010“ 
 

V pátek 13. srpna se uskutečnilo ve Strakonicích 
v ulici Ellerova taktické cvičení složek IZS „NÁKLAD 
2010“. Tématem byla likvidace následků dopravní nehody,  
při níž došlo k úniku přepravované kyseliny dusičné. 
Vzhledem k rozsahu cvičení se na řešení události spolu 
s HZS Strakonice podílela i obě družstva JSDHO Strakonice, 
Policie ČR a ZZS. Do akce byl rovněž zapojen i odbor ŽP 
MěÚ a na místo zásahu přijel i vůz Zdravotního ústavu z ČB, 
který v okolí nehody prováděl měření kvality ovzduší. V 
rámci cvičení bylo provedeno varování a tísňové 
informování obyvatel, které prováděly hlídky Městské 
policie a dále bylo realizováno pomocí informačního 
systému VISO 2002, do kterého jsme aktuálně vysílali 
informace pro občany přímo z terénu od místa události.   

 
Krajská soutěž ve Strakonicích 

V pátek 3. září se na volné ploše v ul. 
Ellerova ve Strakonicích uskutečnila po sedmi letech 
krajská soutěž ve „Vyprošťování zraněných osob 
z havarovaných vozidel“. Soutěže se zúčastnilo 
všech 7 územních odborů HZS Jihočeského kraje. 
Domácí družstvo  ÚO Strakonice se v konkurenci 
svých kolegů rozhodně neztratilo a obsadilo konečné 
2. místo za vítězným Č. Krumlovem.  

 

Výsledky soutěže: 1. ČK, 2. ST, 3. JH, 4. PT, 5. 
TA, 6. PI, 7. ČB. 

Odborná příprava jednotek SDH kategorie JPO V 
 
V sobotu 9. října pokračovala pod vedením 

HZS Strakonice odborná příprava jednotek SDH 
kategorie JPO V v oblasti ochrany obyvatel.  

Dostavilo se 38 hasičů z 8 jednotek SDH 
(Katovice, Malenice, Miloňovice, Přešťovice, 
Rovná, Čejetice, Přechovice, Chelčice). Hlavním 
letošním tématem byla protipovodňová ochrana 
a činnost jednotek PO na vodní hladině. 
V praktické části ve spolupráci s pracovníky TS 
Strakonice byla v ul. U náhonu instalována 
mobilní hliníková protipovodňová zábrana, dále 
byla vyzkoušena gumová protipovodňová stěna 
Rubena a v závěrečné části byla provedena instalace 65-ti metrů norné stěny na řece Otavě 
v prostoru nad jezem Na Křemelce.  
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Různé 
 

Ø Ve dnech 22.-23.9. proběhlo v rámci JETE a Jčk taktické cvičení „ZÓNA 2010“. 
Zásahová činnost HZS Strakonice a jednotek PO v roce 2010 

AKTUÁLNÍ SOUČTOVÁ TABULKA od 1.1. – 11.10. 2010   (výpis) 
 

Typ události Počet Podíl v 
% 

Uchráněno 
(tis.Kč ) 

POŽÁR (P)    
Požár     68 11,99 11 701 
Požár bez účasti jednotky PO        5 0,88 2 250 
DOPRAVNÍ NEHODA (DN)    
DN silniční 103 18,17 nesledováno 
ŽIVELNÍ POHROMA (ŽP)    
Převažující větrná smršť 0 0 nesledováno 
ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEM. LÁTKY (UNL)    
Únik ropných produktů 31 5,47 nesledováno 
TECHNICKÁ HAVÁRIE (TH)    
Technická pomoc 304 53,62 nesledováno 
Technologická pomoc 8 1,41 nesledováno 
Ostatní pomoc 12 2,12 nesledováno 
OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI (OMU)    
Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 0 0 nesledováno 
PLANÝ POPLACH (PP)    
81 – Planý poplach 29 5,11 nesledováno 

 Celkem                      567  13 951 
 
 
Požáry celkem   S účastí jednotky  Bez účasti jednotky 
přímé škody     15 616,00   43,00 
usmrceno osob    1    0 
usmrceno hasičů    0    0 
zraněno osob     0    0 
zraněno hasičů    0    0 
 
Základní údaje o požárech: 
Počet požárů celkem     73 
Požáry se škodou menší než 10 000,- Kč  49 
Požáry se škodou 10 000 – 250 000,- Kč  20 
Požáry se škodou 250 100 – 999 999,- Kč  3 
Požáry se škodou od 1 000 000,- Kč   1 
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K událostem vyjelo celkem 88 jednotek SDH obcí všech kategorií, které se  
zúčastnily v  období od 1.1. do 11.10. 2010 celkem 70 událostí. HZS Strakonice tímto 
děkuje za provedenou zásahovou činnost. 
 

 
Vybrané události ve II. pololetí 2010  

 
25.5. – dopravní nehoda - dopravní nehoda kamionu převážejícího štěpku za kruhovým 
objezdem u žel. viaduktu v ul. Nádražní ve Strakonicích. Při nehodě došlo k převrácení 
kamionu a zablokování 1 jízdního pruhu. Časově náročný zásah cca 5,5 hodiny. Při nehodě 
došlo k lehkému zranění řidiče havarovaného kamionu. 
 
19.6. – požár - skladu dřeva v areálu pily v Bavorově. Škoda způsobená požárem 1.140.000,- 
Kč, uchráněné hodnoty 50.000,- Kč. Příčinou požáru je úmyslné zapálení neznámým 
pachatelem.  
 
2.7.– technická pomoc -  záchrana osoby na jezu v kempu ve Štěkni. Jednotka na místě 
události provedla vyproštění utonulé osoby z prostoru jezu.  
 
3.7. – technická pomoc - záchrana osoby na jezu u pivovaru ve Strakonicích (řeka Otava). 
Jednotka prováděla vyhledávání osoby pomocí člunu. Tělo utonulé osoby bylo nalezeno 
v ranních hodinách v prostoru pod jezem.   
 
8.7. – požár - mechanizovaného skladu píce v obci Sousedovice. Škoda způsobená požárem 
13.180.000,- Kč, uchráněné hodnoty 0 ,-. Požár v šetření Policie ČR.  
 
20.7. – dopravní nehoda - vozidel Nissan a TATRA 815 na silnici č. 22 /196 km/ v k.ú. 
Černěves na Vodňansku. Při nehodě došlo k čelnímu střetu obou vozidel, v osobním 
automobilu došlo k usmrcení 3 osob.  
 
20.7. – dopravní nehoda - tří osobních automobilů na silnici č. 20 /195,5 km/ u žel. přejezdu 
v k.ú. Libějovice. Při nehodě došlo ke zranění 6 osob.   
 
17.9. – požár - rodinného domu v obci Čestice. Škoda způsobená požárem 250.000,- Kč, 
uchráněné hodnoty 3.000.000,- Kč. Příčinou vzniku požáru byla technická závada el. instalace 
průtokového ohřívače vody v kuchyni rodinného domu.  
 
6.10. – požár - v rodinném domě v obci Katovice. Škoda způsobená požárem 100.000,- Kč, 
uchráněné hodnoty 1.000.000,- Kč. Příčinou vzniku požáru byla technická závada el. instalace 
pultového mrazáku.   
_________________________________________________________________________ 
 
Informace do „Zpravodaje SDH“  za HZS zpracoval: 
 
 
 
 plk. Ing. Ota Šmejkal 
 ředitel územního odboru HZS Jihočeského kraje 

rada 
 


