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Slovo starosty OSH úvodem:
Vážené hasičky a vážení hasiči.
V letošním roce se Vám dostává první číslo tradičního Hasičského zpravodaje. I když je již trochu pozdě
na přání všeho nejlepšího do nového roku, přesto bych Vám chtěl popřát hodně úspěchů a poprosit Vás,
abyste při plnění některých úkolů byli malinko svědomitější a vůči členům OSH někdy trošinku více
tolerantnější. Jak Vy, tak i my, členové výkonného výboru a Vaši zástupci, děláme svou práci ve svém
volném čase a mnozí z nás jsou ještě funkcionáři ve svých základních organizacích. Přál bych si ale, aby rok
2014 dopadl minimálně stejně dobře, jako ten loňský. Poprvé v historii se stalo, že hlášení o celoroční činnosti
zaslaly všechny základní organizace do konce ledna a za to bych Vám chtěl moc poděkovat.
Nezapomeňte také, že rok 2014 bude rokem předsjezdovým a to znamená, že v letošním roce proběhnou
volby do všech orgánů SDH. Již teď začněte uvažovat o tom, kteří členové výboru Vašich SDH budou od
roku 2015 řídit a vést Vaše SDH, a které navrhnete pro práci ve výkonném výboru okresního sdružení za Vaši
organizaci a za Váš okrsek.
1.) Informace o jednání KV SH ČMS Jihočeského kraje v roce 2013:
Jednání KV KSH Jihočeského kraje bylo svoláno celkem čtyřikrát. Poslední zasedání KV KSH se
uskutečnilo 12. prosince 2013 a mělo na pořadu jednání především poslední informace z jednání výkonného
výboru SH ČMS, mimo jiné informaci o konání celorepublikových soutěží v roce 2014 v Jihočeském kraji,
jejich organizaci a o organizaci krajských soutěží v požárním sportu a soutěží mladých hasičů a dorostu
v letošním roce. O jednotlivých jednáních jsme Vás informovali již v Hasičských zpravodajích 2013.
2.) Informace o jednání výkonného výboru OSH Český Krumlov:
V letošním roce se uskutečnila již 2 jednání výkonného výboru OSH. Při prvním jednání VV OSH
29. 1. 2014 jsme se zabývali hodnocením roku 2013 včetně provedených inventur a přípravou jednání
shromáždění představitelů SDH v roce 2014. Druhé jednání se uskutečnilo 26. 2. 2014 a mělo především za
úkol projednat celoroční hlášení o činnosti okresního sdružení hasičů a přípravu shromáždění představitelů
SDH v roce 2014.
3.) Svolání okrsků SH ČMS – JARO 2014:
Jedním z úkolů při hodnocení práce dobrovolných hasičů je zhodnocení sborů dobrovolných hasičů v rámci
okrsků, do kterých jsou začleněny, zhodnocení práce okrsků jako samostatných organizací, i když v našem
okrese je nemáme zřízeny jako samostatné právnické osoby, jako je to u jiných okresních sdružení.
Hodnocení práce v roce 2013, se mělo uskutečnit do 21. března 2014 včetně a mělo se zabývat především
projednání zhodnocení VVH SDH v rámci okrsku, projednání zaslání hlášení za rok 2013 a zaplacení odvodů
z příspěvků na rok 2014, zhodnocení práce v okrsku za rok 2013, plán práce na rok 2014 (soutěže v požárním
sportu a MH - termíny, námětová cvičení, pohárové soutěže, ostatní akce v okrsku), informace o zpracované
členské základny pro PC – jsou rozdíly oproti zaslanému hlášení.
4.) Hlášení o činnosti za rok 2013 a odvod z členských příspěvků pro rok 2014:
Hlášení o činnosti jednotlivých SDH by mělo být souhrnným dokladem aktivity základní organizace
a mělo by být zpracováno před konáním VVH SDH a na této VVH by mělo být projednáno, odsouhlaseno,
popřípadě opraveno. Hlášení za rok 2013 jsme chtěli obdržet nejpozději do 31. 12. 2013, abychom mohli včas
zpracovat celookresní hlášení a toto projednat odeslat ke konci měsíce února 2014. Ne všichni jste tento úkol
splnili v termínu. Musíme však konstatovat, že poprvé v historii hlášení zaslaly úplně všechny SDH poměrně
včas, ještě v měsíci lednu 2014 a tak jsme mohli všechna hlášení přepsat do centrální evidence, kam musí být
od roku 2013 zapisována jak členská základna, tak i údaje o činnosti SDH. Takže bychom Vám všem chtěli
poděkovat za zaslaná hlášení a poprosit Vás, aby se to stalo pravidlem a ne výjimkou.

Odvody z členských příspěvků měly být zaplaceny nejpozději do 31. ledna 2014. Zatím nejsou všechna
data zpracována, protože záleží na výpisech z banky, ale mnohé SDH využily možnosti zaplatit možnosti
zaplatit odvody prostřednictvím starostů okrsků a nemusely zaplatit peníze navíc za finanční transakce
bankám nebo České poště.
5.) Informace o aktualizaci členské základny:
Neuvěřitelné se stalo skutkem. Co se nedařilo více jak sedm dlouhých let, se podařilo. V současné době
jsou data SDH okresu vložena do centrální evidence a byla tam vložena i aktivita Vašich základních
organizací. Byly zjištěny některé drobné nepřesnosti, ale ty bychom chtěli odstranit v průběhu 1. pololetí
letošního roku. Dále bychom chtěli doplnit evidenci o data udělených vyznamenání, aby se snáze dokladovala
udělená vyznamenání při návrhu na ocenění činnosti, zvláště ocenění vyšších svazových organizačních
jednotek. Proto Vás všechny moc a moc prosíme o zaslání, pokud jste tak neučinili již v minulosti, písemné
nebo elektronické podoby aktuální členské základny Vašeho SDH doplnění o tato vyznamenání na
doplněných formulářích evidence členské základny. Pomůžete jak nám v naší práci, tak především sami sobě,
když budete shánět některé údaje. Aktuální údaje o Vaší členské základně zašlete, pokud je to možné, buď
ses. Ivaně Sosnové, která je pověřena zpracováváním evidence členské základny, nebo starostovi OSH
br. Jaromíru Markovi a to co nejdříve. Zrovna tak změny, které se u Vašeho SDH během roku stanou, můžete
zasílat v průběhu roku. V případě přihlášení nových členů a to včetně mladých hasičů je třeba dodržovat
pravidla poskytování osobních dat.
Nezapomeňte tedy, že údaje musí mít minimálně jméno a příjmení, bydliště, data narození a především
rodné číslo, bez kterého se člen nedá do evidence vložit!!!
6.) Hasičské soutěže 2014:
Jak jistě dobře víte, jsou na našem okrese pohárové soutěže pořádány jak v kategorii požárního sportu, tak
i pro mladé hasiče. Obě kategorie soutěží mají své okresní poháry, které jsou na závěr soutěží předány
celkovým vítězům. Informace o konání jednotlivých okresních pohárových soutěží i o soutěžích v požárním
sportu si můžete najít v „KALENDÁŘI SOUTĚŽÍ“ na webové stránce OSH Český Krumlov:
http://www.oshceskykrumlov.wz.cz/
7.) Telefonní čísla:
Vzhledem k tomu, že se občas vyskytují úkoly a problémy, které je nutno řešit neprodleně, připomínáme Vám
některá telefonní čísla na některé funkcionáře OSH
Jaromír Marek - starosta OSH:
zam:
386 706 488
(po celých 24 hodin – možno poslat SMS)
mob.:
602 161 159
e-mail:
Jaromir.Marek@seznam.cz
jamarek@vez.cbu.justice.cz
Václav Holemý – 1. náměstek starosty:
domů:
380 323 047
mob:
723 432 707
e-mail:
vaclav.holemy@seznam.cz
mob:
724 273 960
Jarmila Tykalová – náměstek starosty:
e-mail:
J.Tykalova@seznam.cz
Josef Fleischmann - náměstek starosty:
domů:
380 312 020
mob:
604 351 692
e-mail:
Josef.Fleischmann@seznam.cz
Severin Krabatsch – člen VV OSH
pro mezinárodní styky:
domů:
380 749 889
mob:
602 214 937
mob:
724 066 386
Jan Vitek – zabezpečení vyznamenání OSH:
e-mail:
johanvitek@seznam.cz

Jana Maradová - sekretariát OSH:
Ivana Sosnová – evidence čl. základny OSH:

mob.:
e-mail:
mob.:
e-mail:

724 236 670
OSH.maradova@seznam.cz
773 456 692
Ivana.67@seznam.cz

Dále Vás žádáme, vzhledem k tomu, že není zřízena poštovní přihrádka na poště v Českém Krumlově,
abyste veškerou poštu, kterou chcete zasílat na OSH Český Krumlov, posílali na adresy:
Vnitrosvazová činnost, činnost na úseku prevence, represe a požárního sportu a organizační
zabezpečení OSH:
Jaromír Marek, Prostřední Svince 16, 382 32 Velešín
Činnost na úseku mládeže a soutěží mladých hasičů a dorostu a organizační zabezpečení OR mládeže:
Jarmila Tykalová, Brloh 185, 382 06 Brloh
Činnost na úseku represe a požárního sportu a organizační zabezpečení OR velitelů:
Václav Holemý, Pořešín 47, 382 41 Kaplice
Hospodářské věci a problematika týkající se evidence členů apod.:
Jana Maradová, Vyšný 78, 381 01 Český Krumlov
Centrální evidence členů:
Ivana Sosnová, Zubčice 18, 382 32 Velešín
Požadavky na ocenění členů SDH – Čestné uznání OSH, medaile za věrnost a další ocenění dle statutu
Jan Vitek, Holubov 247, 382 03 Křemže

