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 ZPRÁVA NA VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SBORU 

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÉ HOMOLE KONANOU                                       

DNE 4. 12. 2021 
 

Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté. Dovolte mi, abych i já vás přivítal na dnešní 

VVH a předložil vám zprávu o činnosti našeho sboru v roce 2021. Náš sbor 

k dnešnímu dni má celkem 175 členů. Z toho 96 dospělých a 79 dětí. U dětí je to: 40 

mladších žáků, 30 starších žáků, 9 členů dorostu a 3 děti jsou nepřihlášeny.  Ty by se 

měly přihlásit v roce 2022. 

Ještě v krátkosti, co se dělo v loňském roce 2020: konal se ples, rozvážela se 

potravinová pomoc po obci, proběhlo školení na motorové pily, proběhl sběr železného 

šrotu a ještě dalších pár akcí. 

 Co nebylo: nestavěl se máj, nekonaly se žádné soutěže, nebylo žádné oficiální 

rozsvícení vánočního stromku a nekonala se ani VVH.  Tolik v krátkosti z loňského 

roku. 

A pojďme zpět k letošnímu roku. 

 

Tak jako každý rok, bylo naší prvořadou starostí zabezpečení schopnosti výjezdu 

JSDH obce Homole (Nové Homole), což se nám dařilo velice dobře. 

Druhým úkolem bylo zajistit požadovanou pomoc našim vedoucím při práci s dětmi 

a dále zajistit plnění usnesení z VVH konanou v roce 2019. Troufnu si říci, že 

z následné zprávy zjistíte, že se nám to vcelku podařilo.  

25. 12. 2020 se opět konal výstup na Kleť. Byl sice „lockdown“, ale ven se smělo 

a tak jsme vyrazili. Šly dvě party, někdo jel vlakem z Č. Dubu a někdo autem.  Počasí 

se povedlo a po úspěšném zdolání Kletě a pochodu zpět se všichni sešli zde 

v  hospůdce na závěrečném zhodnocení. 

Na konci roku 2020 byla provedena inventura majetku obce Homole v naší hasičárně. 

Inventuru provedli pp. Toman Karel, Šimeček Jan a Červák Jiří. Inventura byla 

v pořádku. 

Začátkem měsíce března byla naše zásahová jednotka požádána OÚ Homole o rozvoz 

respirátorů pro naše spoluobčany  70+. 

 

I letos bylo HZS JČ vyhlášeno cyklické školení strojníků, ale za naši jednotku se 

nikdo nezúčastnil, protože všichni máme platné školení z minulých let.  

V měsíci dubnu kluci provedli na naší zásahové technice přechody ze zimního období 

na letní. 

Ani letos se máj nestavěl za přítomnosti veřejnosti. Luděk Neubauer zajistil traktor a 

jeho pomocí jsme májku postavili. 

 Ihned na začátku uvolnění restrikcí jsme provedli sběr železného šrotu po naší obci. 

Děkuji Fr. Hütnerovi za zapůjčení vleku, Jardovi Kostrounů za traktor (opravený, 

natřený a dokonce i brzdil). 

 



~ 2 ~ 
 

 

Kolik financí nám akce přinesla, se dozvíte v pokladní zprávě. 

18. 6. 2021 jsme na žádost naší MŠ zajistili hasičskou ukázku na hřišti 

v N. Homolích. 

I v letošním roce jsme pomáhali zajišťovat dětský den v Nových Homolích 

a v Korosekách.  

 

26. 6. 2021 jsme na hřišti v Nových Homolích uspořádali dětský dvojboj (požární 

útok a štafeta dvojic) a to i přesto, že byl letošní ročník Českobudějovického dvojboje 

zrušen. Začátek byl v 9.00 hodin a bylo přítomno celkem 15družstev starších žáku, 

17 družstev mladších žáků a 3 družstva přípravky. 

Naši žáci si vedli velice dobře.  

Mladší žáci I. odsadili celkově 2. místo. 

Mladší žáci II. obsadili celkově 10. místo. 

Starší žáci I. obsadili celkově 1. místo.  

Starší žáci II. obsadili celkově 4. místo. 

A naše přípravka za bouřlivého povzbuzování ukázala krásný výkon.  

Ještě jsme ten samý den uspořádali soutěž dospělých a o výsledku vás budu 

informovat později. 

Na této soutěži jsme se dozvěděli jaký vítr postih jižní Moravu a rozhodli jsme se 

z naší pokladny uvolnit pro obec „HRUŠKY „ částku 5 000,-Kč a ještě  na popud 

Honzi  Kučery se nás dalo dohromady dalších pět rodin, kdy každá dala 1 000,-Kč. 

Takže na účet hasičů v obci HRUŠKY jsme poslali částku 10 000,-Kč.  

V sobotu 25. 9. 2021 se na hřišti v Nových Homolích uskutečnilo podzimní kolo 

celostátní hry Plamen pro dětské kolektivy z našeho obvodu. Již v pátek odpoledne 

jsme připravili tratě na soutěžní disciplíny  - štafetu CTIF, štafetu 4×60 a štafetu 

požárních dvojic. Na start se postavilo šest družstev starších a sedm družstev 

mladších žáků. 

A naši závodníci si vedli opět velice dobře a udělali si dobrou výchozí pozici pro jarní 

kolo hry Plamen , které se uskuteční opět u nás. 

Mladší žáci I. odsadili celkově 3. místo. 

Mladší žáci II. obsadili celkově 1. místo. 

Starší žáci I. obsadili celkově 3. místo.  

Starší žáci II. obsadili celkově 1. místo. 

A jako poslední letošní soutěž, kterou jsme pořádali, byl  Homolský  Fireman. 

Chtěl bych poděkovat všem našim hasičům, kteří se podíleli na přípravě všech 

soutěží, které jsme pořádali. Děkuji i všem, kteří se starali o občerstvení a děkuji i 

všem sponzorům. 

Děkuji i TJ Slovanu Černý Dub za zapůjčení hřiště.  

          

Byla provedena technická kontrola na naší Avii, kterou zajistil Jiří Červák st. 

Nejdříve se po dohodě s OÚ  dala Aviie do servisu, který po její opravě (ruční plyn, 

startér, výfuk) provedl i TK. 
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Toman Karel  zajistil TK na  našem Ford Tranzitu i s vozíkem. Vše je v pořádku. 

V měsíci listopadu kluci provedli opravu naší techniky a opět udělali přechody na 

zimní období.  

Když hovořím o naší technice, dovolte mi, abych poděkoval našemu OÚ Homole za  

zajištění dotací pro zásahovou jednotku. Já vím, že je povinností obce starat se o  

vybavení zřízených jednotek, ale ne na všech OÚ to tak funguje. 

Z dotací byly zakoupeny  nové  obleky, zásahové helmy, zásahové boty, rozdělovač 

a páčidla. 

    Naše jednotka pravidelně chodí na zdravotní prohlídky. 

Činnost naší jednotky byla v letošním období dosti (nezvykle) velká. Jedenkrát jsme 

vyjížděli na zavolání občana k vosám. 

6 krát to bylo k popadaným stromům a z toho nesložitější výjezd byl 8.7 2021, kdy 

jsme vyjeli v 18.30 a vrátili se v 23.00. Nejprve nás operační středisko poslalo do 

našeho katastru na okraji Mokrého a po návratu na základnu nás poslalo 

k Č. Budějovicím do zahrádkářské kolonie. Zde jsme měli 5 přejezdů a pak jsme ještě 

byli posláni na cestu, která vede kolem Autocampingu do Litvínovic. Zde přes cestu 

ležel padlý strom. Ale i to jsme zvládli.      

27. 11. 2021 jsme opět jako hasiči rozsvěcovali vánoční stromeček za přítomnosti 

našich spoluobčanů. Hasičské děti nám zazpívaly koledy, byl uvařen vánoční 

nealkoholický punč pro dospělé i děti. Děkuji všem, co se na přípravě této akce 

podíleli. V příštím roce, doufejme, nás nebudou omezovat jakákoli opatření a ještě 

více si to užijeme.    

28. 11. 2021 jsme zajišťovali bezpečnost závodníků na tradičním „Běhu kolem 

Baby“ a po skončení se někteří naši vedoucí přesunuli i s některými dětmi do Homol, 

na rozsvěcování vánočního stromku, kde rovněž zpívali koledy 

 

Ani v letošním roce jsme nezapomněli na naše členy, kteří jsou dříve narození. Byli 

jsme s dárkovými koši u p. Kučery Jana, paní Lavičkové Ludmily, paní Červákové 

Marii, paní Štěpánkové Marii, pana Tomáše Milana, pana Vejskraba Františka a měli 

jsme jít k paní Jodlové Olině, ale vzhledem k současné situaci jsme tuto návštěvu po 

dohodě s Olinou přesunuli na pozdější termín. 

 

Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s požárovostí v Jihočeském kraji a v ČR.  

V Jihočeském kraji bylo od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 celkem 735 požárů se škodou 

85 254 000,-Kč.  

Požáry s největší škodou: JČ - technické závady u topidel – vady materiálu, 

konstrukce  - 112 požárů se škodou 39 624 900,-Kč,                                                                                                                  

- zanedbání bezpečnostních předpisů – 17 požárů se škodou 6 631 500,-Kč,                         

- kouření – 11 požárů se škodou 2 021 500,-Kč 

Co se týká ČR tak tam bylo celkem 11 981 požárů. 

- technické závady u topidel – vady materiálu, konstrukce   - 1 948 požárů se škodou 

833 854 000,-Kč 

- zemědělské plodiny  - 71 požárů se škodou 243 397 000,-Kč 
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- zanedbání bezpečnostních předpisů – 328 požárů se škodou 87 190 000,-Kč. 

- kouření – 613 požárů se škodou 38 729 700,-Kč 

Pokud jste mne pozorně poslouchali, tak statistika v JČ i ČR je skoro stejná. Na 

republikové úrovni je více požárů na zemědělských plodinách, jinak je to stejné:  

technické závady na topidlech, zanedbání bezpečnostních předpisů, kouření atd. 

Ve statistikách jsou i neobjasněné příčiny (JČ 20,54%, ČR 6,3%) a neprokázaných 

zaviněních (JČ 6,4%, ČR 21,82%).  

Pokud to rozdělím v rámci JČ podle toho, v jakém objektu požáry vznikaly, tak 

rodinné domky jsou na pátém místě, ale co se týká přímé škody, jsou na třetím místě. 

Nesmím zapomenout ani na požáry od blesku u nechráněných objektů – 20požárů se 

škodou 11 356 800,-Kč a na dopravní nehody. 

- co se týká počtu požárů v ČR, je druhou největší skupinou  - zakládání ohňů 

v přírodě a vypalování trávy -1 195 případů. 

Na těchto několika příkladech je vidět, že se to může týkat každého z nás a že 

prevence je nedílnou součástí naší požární ochrany.  

    

Pojďme k účasti našich družstev na soutěžích samotných. 

 

I letošní rok jsme dali dohromady družstvo žen pod vedením  Petry Jakešové a 

družstvo mužů pod vedením našeho velitele Káji Tomana. 

Ženy se zúčastnily třech soutěží a to:  

 

VC Nové Homole, kde časem 37,71s obsadily 4. místo 

O pohár starosty obce Planá, který časem 24.63s vyhrály 

Homolský  Fireman,  kde časem 30,34s odsadily 1. místo 

 

Muži se zúčastnili čtyř soutěží a to:  

 

VC Nové Homole, kde časem 39,36s obsadili 7. místo 

Homolský dvojboj, kde časem 113 s obsadili 4. místo 

O pohár starosty Plané, který časem 27,07s vyhráli– 

Homolský Fireman, kde časem 28,45s obsadili 2. místo 

 

Postavili jsme rovněž družstvo mužů nad 35 let. Tady se dá říci, že skoro celé 

družstvo na d 55 let.  

Zúčastnili jsme se na VC Nové Homole, kde se nám požární útok nepovedl a měli 

jsme neplatný pokus a na Firemanu  jsme obsadili třetí místo.  

Nám starším samozřejmě nejde o vítězství, ale o to, abychom se sešli a trochu se 

hýbali. 

Samostatnou kapitolou jsou děti a dorostenci. 

Co se týká dorostenců, nejsme schopni postavit z našich členů samostatné soutěžní 

družstvo dorostenců a dorostenek. Postavíme pouze smíšené družstvo a pro ně nejsou 
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dělány žádné soutěže (pouze postupová kola až po okresní kolo). 

 

Tak jezdili získávat zkušenosti na soutěže jednotlivců. 

Na okresním kole v kategorii mladších dorostenek jsme měli 5 zástupců a nejlépe  

se umístnila  Kateřina Rusínová a to na 2. místě. V kategorii středních dorostenek 

obsadila Lenka Pašková 1. místo. V kategorii mladší dorostenci Jakub Podhola 

obsadil 1. místo a v kategorii střední dorostenci Jakub Guňka obsadil 5. místo. 

   Lenka i Jakub postoupili do krajského kola, kde Lenka obsadila 2. místo a o jeden 

bod jí unikl postup na republiku. Jakub se zranil a soutěž nedokončil.      

 

Dále se naši dorostenci zúčastnili soutěží v Lišově, Homolského dvojboje, 

Borovanské stonky, O pohár starosty obce Planá a Homolského  Firemana. 

Děti se zúčastnili: Okresního kola kry Plamen v Ledenicích kde mladší žáci II: 

obsadili celkově 1. místo to znamená, že jsou nejlepší v celém okrese, starší žáci II. 

obsadili celkově 2. místo.  

Pak to byl dvojboj u nás, v Lišově, O pohár starosty obce Libnič, Dolní Bukovsko, 

Homolský dvojboj, O pohár starosty obce Srubec, Olešnický dvojboj, Hamerský 

Soptík, Ohrazeníčko, jak jsem již říkal –podzimní obvodové kolo hra Plamen, O 

pohár starosty Obce Planá.  

 

   Ale nejenom soutěžemi se naše děti bavily. 3. 4. 2021 Velikonoční zdobení 

v částech obce - Nové Homole, Homole, Černý Dub a Koroseky,  30.4 zdobení májky, 

13.6 návštěva ZOO Dvorec u Borovan, 27-30.8 loučení s létem starších žáků. Pak 

měli 13.11 svoji VVH, rozsvěcovali vánoční stromek na točně, zúčastnili se běhu 

kolem Baby, zdobili stromky pro zvířátka a měli poslední táborák v letošním roce. No 

a dnes naše  VVH. 

Jako každoročně jeli na letní soustředění mladých hasičů a to 31.7-7. 8. 2021 do 

Růžené. Bylo tam 41 dětí a 12 dospělých. 

Je na místě poděkovat všem našim vedoucí za jejich práci s našimi dětmi. Nemají to 

skutečně lehké.  

K dnešnímu dni máme tyto vedoucí: hlavním vedoucím je  Fessl Milan a dále: 

Dánová Simona, Fessl Josef, Jakešová Petra, Janoušek Jiří, Koblic Josef, Lejsek Josef, 

Lieblová Alena, Neškodná Jana a Pašková Miluše. Všichni vedoucí byli letos na 

prodloužení nebo navíšení své kvalifikace.  

V letošním roce si nově udělali zkoušku naši dorostenci a to:  Guňka Jabub, Henzl 

Miloš, Pašková Lenka, Šimečková Tereza a přidala se i ne již dorostenka Weberová 

Renata. Velkou radost mám z našich dorostenců (dorostenek), že je to baví a chtějí 

dále s dětmi pracovat. 

Dámy a pánové vedoucí, děkuji  vám všem. 

 

I pro letošní rok jsme podali žádost o dotaci na NSA (MŠMT) a byla nám poskytnuta 

ve výši 135 725,-Kč.  Tuto částku jsme celou utratili za potřebný materiál a vybavení 

pro naše děti a již máme požádáno i na rok 2022. 
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Pokladní zpráva 

 

Jak vyplývá z pokladní zprávy, podařilo se nám ušetřit nějaké koruny oproti 

loňskému roku a to konkrétně 15 110,78,-Kč i přes ty obrovské výdaje, co jsme měli. 

Příjmy 495 498,86,-Kč a výdaje 480 388,08,-Kč. 

Je namístě poděkovat naší pokladní Daně Neubauerové za vzorné vedení pokladny. 

Připomínám, že máme naše oficiální hasičské stránky (www.hasicinovehomole.cz), 

na kterých zveřejňujeme všechny naše aktivity. Je to naše prezentace ven mimo sbor 

a zároveň je to jedna z podmínek pro získání dotace od NSA. 

Chci zde poděkovat tomu, kdo tyto stránky spravuje a zároveň nám dělá i fotografa. 

Je to Lucie Rynešová, které rovněž patří veliký dík. 

Děkuji i Milanovi Fesslů ml. za jeho natáčení a sestřihání videí (zde běží ukázka jeho 

šikovnosti), za ozvučení soutěží, které pořádáme i ozvučení rozsvěcování vánočního 

stromku.  Milane, děkuji. Děkuji i Milanovi Fesslovi st., který mu s tím pomáhá. 

A mám na závěr ještě jednu zprávu. Jak asi všichni víte, začala se stavět NOVÁ 

HASIČSKÁ ZBROJNICE, na kterou jsme pro obec získali celkovou dotaci 

7 500 000,-Kč. Celkový rozpočet je cca 13 500 000,-Kč. 

 

V roce příštím budeme i nadále udržovat akceschopnou JSDHO Homole (Nové 

Homole). Budeme pokračovat v nastavené práci s dětmi a dorostem. Budeme nadále 

vychovávat mladé hasiče tak, aby hasičskou práci dělali pro potěšení a s radostí. 

 

Závěrem bych vás všechny i vaše příbuzné a známé chtěl pozvat na náš hasičský ples, 

který se koná 28. 01. 2022 od 20.oohod. v sále v Homolích.  Hraje B-QVINTET. 

Samozřejmě, že vás přijdeme i osobně pozvat a neodmítneme žádnou cenu do 

tomboly. Otázka je, zda se plesy budou moci konat. 

 

Ještě jednou děkuji za celoroční práci našim dětem a hlavně jejich vedoucímu a všem, 

co jim v jejich nelehké práci pomáhají. Děkuji. 

Děkuji samozřejmě všem soutěžním družstvům, jak už jsem říkal, za jejich 

reprezentaci sboru a celé obce Homole a přeji jim do dalších soutěží hodně úspěchů a 

štěstí. Vždyť i o tom štěstí ty soutěže jsou. 

Děkuji všem našim sponzorům, kteří nám přispívají na naši činnost, na zakoupení cen 

a pohárů pro soutěžní družstva, na vybavení pro děti a dorost. 

Děkuji i OÚ Homole za jeho velkou podporu, které si velice vážíme. Dostáváme 

peníze na letní soustředění mladých hasičů (30 000,-Kč), na autobus, který vozí děti 

na soutěže (cca 70 000,-Kč) a letos jsme dostali na poháry a ceny (15 000,-Kč). 

Děkuji i vám všem za vaši podporu našeho hasičského sboru. 

 

Přeji vám do nového roku, roku 2022 hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. 

 

Děkuji vám za pozornost. 


