
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU KSH JIHOČESKÉHO KRAJE 

České Budějovice, 19. 5. 2021 

 

Přítomní: Mgr. Jiří Žižka (OSH ČB), Ing. Jiří Heinrich (OSH PI), Jaroslava Boukalová (OSH ST), 

Libuše Tremmelová (OSH PT), Alois Pazdera (OSH TA), Ing. Alfréd Krenauer (OSH CK), Bc. Milan 

Garhofer (OSH JH), Ing. Pavel Lamoš (KKRR), Jiří Novák (AZH), Ilona Hrubešová (KSH JcK) 

 

Program: 

1. Zahájení  
2. Informace z VV SH ČMS 
3. Krajské soutěže 
4. Ekonomika KSH, dotace 
5. Různé 
6. Závěr 

 
1. Zahájení 

 

Jednání VV zahájil starosta KSH Mgr. Jiří Žižka, který přivítal všechny přítomné a seznámil je 

s programem jednání. 

 

2. Informace z VV SH ČMS 

 

Mgr. Žižka a A. Pazdera informovali o zasedáních VV SH ČMS: 

 

• Prioritou je bezproblémová příprava sjezdu SH ČMS, který se bude konat 9. 7. 2021 

v Brně. 

• Informovali o kandidátech za KSH JčK do komisí – Alois Pazdera do mandátové komise, 

Libuše Tremmelová do návrhové komise a Jaroslava Boukalová do volební komise. 

• Hlavním úkolem na sjezdu bude volba nového vedení SH ČMS a dále pak odsouhlasení 

změn ve stanovách. Bylo konstatováno, že i s ohledem na problémy v souvislosti 

s pandemií bude nutná zásadní novela stanov. 

• Další informace se týkala žaloby akcionáře ZLT a.s. na SH ČMS, týkající se výše nájmu, 

vyměřeného Hasičské vzájemné pojišťovně v Hasičském domě. 

• Informace o kandidátech do vedení SH ČMS – k dnešnímu dni jsou 4 kandidáti na 

starostu SH ČMS a 14 kandidátů na náměstka starosty. Na sjezdu bude voleno 6 

náměstků, nový 6. náměstek bude mít na starost ekonomiku a v jeho gesci bude také 

HVP, a.s.  

• Za KSH Jčk jsou tito kandidáti: Alois Pazdera = kandidát na náměstka, Mgr. Jiří Žižka = 

kandidát do VV a Ing. Pavel Lamoš = kandidát do ÚKRR. Proběhla diskuse o 

kandidátech. 

 

 

 



 

3. Soutěže – Plamen a hasičský sport 

 

• MČR Plamen = 25. – 27. 6. 2021, MČR dorostu = 3. – 5. 7. 2021, dospělí pak ve třech 

termínech měsíce srpna 2021 

• Postupové klíče a konkrétní termíny MČR mužů a žen jsou na www.dh.cz 

• 12. 6. 2021 se bude konat krajské kolo dětí (Plamen) na stadionu TJ Sokol České 

Budějovice (do soutěže nebude zařazen ZPV). 

• 20. 6. 2021 se bude konat krajské kolo dorostu na stadionu SKP České Budějovice. 

Krajské kolo bude otevřené pro všechna družstva, o rozsahu (disciplíny) rozhodnou 

starostové OSH do pátku 28. 5. 2021 (jedná se zejména o počet jednotlivců) . 

• 19. 6. 2021 se bude konat krajské kolo mužů a žen na stadionu v Dolním Bukovsku 

(pouze PÚ). 

• OZ pro všechny krajské soutěže vypracuje PhDr. Ludmila Vlášková, pro děti a dorost ve 

spolupráci s vedoucí KORM Libuší Tremmelovou. 

• Na jednání byla vylosována pořadí jednotlivých okresů v soutěžích krajských kol (viz 

tabulka na konci zápisu). 

• Ing. Jiří Heinrich informoval přítomné o krajské soutěži TFA. V současné době jsou 

plánované 4 soutěže, pátá pak zatím mimo krajskou soutěž, kde je pořadatelem SDH 

Frymburk. Ing. Heinrichem bude se zástupci SDH Frymburk projednáno zařazení páté 

soutěže pod hlavičku krajské soutěže TFA. 

 

4. Ekonomika KSH, dotace 

 

• Jaroslava Boukalová informovala přítomné o dotacích a příspěvcích, které KSH 

obdrželo do dnešního dne – dotace na mzdy, provoz, příspěvek na nájemné, příspěvek 

od SH ČMS. 

• Nad rámec těchto příspěvků nám byly Jihočeským krajem odsouhlaseny dotace na 

reprezentaci JčK na republikových soutěžích (Plamen, dorost, dospělí a TFA) a dále 

dotace na zakoupení vitríny do Hasičského muzea v Bechyni. 

 

5. Různé 

 

• Na listopad 2021 je naplánován seminář / školení ve spolupráci HZS a KSH. Hrazeno 

bude z dotace MV. 

• Mgr. Jiří Žižka informoval o výrobě archů známek, výdělek z prodeje bude použit pro 

Hasičské muzeum v Bechyni. 

• Setkání zasloužilých hasičů 2021 (pořadatel OSH Tábor) – starostové OSH zjistí zájem 

ZH o toto setkání s ohledem na současnou epidemiologickou situaci a její 

předpokládaný vývoj. 

• Alois Pazdera informoval o 50. výročí Hasičského muzea (rok 2024) a vznesl požadavek 

na výrobu pamětních medailí k tomuto výročí. 

• Alois Pazdera vznesl dotaz na možnost dotace v souvislosti s obnovou stadionu 

v Bechyni – o tuto dotaci může majitel sportoviště žádat u NSA. 

http://www.dh.cz/


• Ing. Alfréd Krenauer vznesl dotaz na Univerzitu dobrovolného hasiče – přihlášky 

zájemců odeslány do Přibyslavi. 

• Ing. Pavel Lamoš informoval o jednání KKRR. 

 

 

6. Závěr 

 

Mgr. Jiří Žižka poděkoval všem za účast. 

 

 

 

Vylosovaná pořadí v krajských kolech: 

 

 DĚTI DORCI DORKY MUŽI ŽENY 
ČB 1 3 3 3 5 
ČK 7 1 7 7 6 
JH 2 4 6 4 4 
PI 6 2 4 6 1 
PT 4 5 1 1 2 
ST 5 7 5 5 3 
TA 3 6 2 2 7 

 

 

 

 

Zapsala:  Ilona Hrubešová 

Ověřovatel: Alois Pazdera  

 


