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Slovo starosty SH ČMS OSH úvodem:
Vážené hasičky a vážení hasiči.
V letošním roce se Vám dostává do rukou druhé číslo Hasičského zpravodaje, občasníku Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska (dále jen „SH ČMS“) Okresního sdružení hasičů v Českém Krumlově. Jak jsem
připomněl v prvním čísle, je letošní rok předsjezdovým a to znamená, že v letošním a příštím roce proběhnou
volby do všech orgánů SH ČMS, tedy i do jednotlivých sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“).
Čeká nás tedy nejen náročný podzim a začátek zimy, ale i náročná část druhé poloviny zimy a jara 2015,
kdybychom neměli pouze hodnotit a hodovat, ale zvolit si nové výbory na všech úrovních SH ČMS, tedy od
SDH přes okrsky a OSH po krajská sdružení. Vyvrcholením by pak mělo být konání V. sjezdu SH ČMS
4. – 5. července 2015 v Pardubicích.
I když jsem Vás zpočátku roku pochválil za včasné zaslání hlášení o činnosti Vašich SDH za rok 2013
a za spolupráci při zprovozňování centrální členské evidence, přesto s Vaší prací v otázce aktualizace členské
základny nemohu být ani já ani celý výkonný výbor spokojen. Chtěli jsme od Vás seznamy členů s daty
udělení vyznamenání, zvláště pak čestné uznání SDH a OSH, kde není vedena u OSH evidence, a pak
vyznamenání KSH a SH ČMS, protože tyto orgány udělení jednotlivých vyznamenání na OSH neoznamují.
Proto doufám, že se tento stav ke konci roku podstatně zlepší.
I když je ještě trochu brzo 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 i trošinku více tolerantnější. Nezapomeňte, že nastává období voleb a koho do řídících orgánů zvolíte,
ten potom bude Vaši práci organizovat a řídit. Je potřeba tedy navrhnou jak členy SH ČMS do základních
organizací, tak do okrsků a do okresního výkonného výboru. Nová složení výborů jsou tedy především ve
Vašich rukou.
1.) Informace o jednání KV SH ČMS Jihočeského kraje v roce 2014:
Jednání KV KSH Jihočeského kraje bylo svoláno celkem čtyřikrát a většinou se zabývalo přípravou
krajských soutěží, seznámení s informacemi z jednání výkonného výboru SH ČMS, přechodu Sdružení SH
ČMS ke spolku podle nového občanského zákoníku a návrhy na změnu stanov SH ČMS, aby vyhovovaly
novému občanskému zákoníku. Poslední zasedání KV KSH se uskutečnilo 24. září 2014 a mělo na pořadu
jednání především zhodnocení krajských 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.
2.) Informace o jednání výkonného výboru OSH Český Krumlov:
V letošním roce se uskutečnila zatím 4 jednání výkonného výboru SH ČMS 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. Třetí zasedání, které se konalo 9. března 2014, se zabývalo projednáním
přípravy na jednání představitelů SDH okresu, které se uskutečnilo 28. března 2014 v Malontech na pozvání
SDH Malonty a Obecního úřadu v Malontech. Dále se toto jednání zabývalo přípravou okresních kol
v požárním sportu a soutěží mladých hasičů a dorosteneckých kolektivů. Zatím poslední zasedání bylo
svoláno na 3. září 2014 a mělo na programu projednání závěrů ze shromáždění představitelů SDH v roce
2014, zhodnocení účasti na okresních a krajských soutěžích v požárním sportu a mladých hasičů a dorostenců
a dorostenek. Jako další program byla zvolena příprava podzimních akcí a začali jsme se zabývat přípravou
VVH SDH v roce 2014, konferencí okrsků a shromážděním delegátů SDH v roce 2015.
3.) Svolání okrsků SH ČMS – PODZIM 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
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v našem okrese je nemáme zřízeny jako samostatné právnické osoby, jako je to u jiných okresních sdružení.
Hodnocení práce v roce 2014, by se mělo uskutečnit do 30. října 2014 včetně a mělo by se zabývat
především přípravou jednání VVH SDH v rámci okrsku včetně upozornění na volby nových výborů SDH,
příprava projednání zaslání hlášení za rok 2014 a zaplacení odvodů z příspěvků na rok 2015, plánem práce na
rok 2015 včetně konání okrskové konference do konce února 2015 (soutěže v požárním sportu a MH termíny, námětová cvičení, pohárové soutěže, ostatní akce v okrsku), informace o zpracované členské
základně pro PC – jsou rozdíly oproti zaslanému hlášení.
4.) Svolání výročních valných hromad SDH:
Hlavním úkolem při hodnocení práce dobrovolných hasičů je pro každý sbor svolání výroční valné
hromady SDH (dále jen „VVH“). V letošním roce by se měly uskutečnit v období od 20. října
do 23. prosince 2014 včetně. Protože se v letošním roce volí nové výbory SDH, je přílohou tohoto zpravodaje
i „Zpráva o výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů“. Dále jsou přílohou „Vysvětlení k vyplnění
sporných kolonek v tiskopisu Hlášení o činnosti Sboru dobrovolných hasičů pro rok 2014“. Ke zpracování
dokumentace z VVH a k organizaci voleb jsou přiloženy informace „Volební valné hromady 2014 – 2015 –
řádný volební rok“ včetně dokumentace, která má být zaslána na OSH. K této dokumentaci patří mimo jiné
i zaslání „Přílohy k Registračnímu listu“, která se vyhotovuje ve 3 originálech, z nichž se 2 zasílají na OSH
(OSH, SH ČMS – jeden zůstává v SDH) – příloha zpravodaje.
5.) Hlášení o činnosti za rok 2014 a odvod z členských příspěvků pro rok 2015:
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 2014 bychom chtěli obdržet nejpozději do 31. 12. 2014, abychom mohli
včas zpracovat celookresní hlášení a toto projednat odeslat ke konci měsíce února 2015. V loňském roce jste
všichni tento úkol sice nesplnili v termínu, ale zaslali jste hlášení ze všech SDH. Musíme trvat na včasném
zaslání hlášení, protože musíme všechna hlášení přepsat do centrální evidence, kam musí být od roku 2013
zapisována jak členská základna, tak i údaje o činnosti SDH. Nezapomeňte i na doplnění vyznamenání, tak
jak jsme požadovali po celý letošní rok. Dále nezapomeňte na zvolení delegáta na Shromáždění delegátů
SDH a na návrhy na funkcionáře OSH, ať mají delegáti při volbě nového výboru OSH z čeho vybírat!!!
Odvody z členských příspěvků měly být zaplaceny nejpozději do 31. ledna 2015. Mnohé SDH využily
v minulosti možnosti zaplatit odvody prostřednictvím starostů okrsků, případně po domluvě i starosty OSH
a nemusely zaplatit peníze navíc za finanční transakce bankám nebo České poště. Tuto praktiku můžete
uplatnit i pro rok 2015.
6.) Informace o aktualizaci členské základny:
V současné době jsou data SDH okresu vložena do centrální evidence a byla tam vložena i aktivita Vašich
základních organizací za loňský rok. Během letošního roku jsme 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 jsme Vás všechny moc a moc prosili o zaslání, pokud jste
tak neučinili již v minulosti, o doplnění těchto vyznamenání na doplněných formulářích evidence členské
základny. Bohužel jen velmi málo organizací pochopilo význam doplnění vyznamenání a pak se představitelé
diví, že OSH nemá žádné informace. Zrovna tak změny, které se u Vašeho SDH během roku staly, jste mohli
zasílat v průběhu roku. V případě přihlašování 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!!!
3

7.) Hasičské soutěže 2015:
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/
Abyste však mohli tyto informace vyhledat, tak musíte dodat podklady konání těchto soutěží. Potřebujeme
však od pořadatelů, to znamená od SDH, které tyto pohárové soutěže pořádají, údaje, kdy se bude soutěž
konat, kde, od kolika hodin, název soutěže, kategorie (muži, ženy, MH), disciplíny (PÚ, štafeta atp.),
pravidla a kontakt na člena SDH, který bude tuto soutěž za SDH zabezpečovat. Tento kontakt by měl
obsahovat jméno, příjmení, adresu, kam je možné zasílat poštu, mailovou adresu a telefonické spojení. Tyto
údaje je nutné zaslat na vedoucího odborné rady velitelů br. Václava Holemého (adresa je uvedena níže)
nejpozději do 30. listopadu 2014.
8.) Vánoční světlo:
Letošní předávání Vánočního světla, které se koná již po pětadvacáté, se uskuteční
20. prosince 2014 od 17.00 hodin na hraničním přechodu Dolní Dvořiště, na rakouské straně.

v sobotu,

8.) 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
Jarmila Tykalová – náměstek starosty:
mob:
724 273 960
J.Tykalova@seznam.cz
e-mail:
Josef Fleischmann - náměstek starosty:
domů:
380 312 020
mob:
604 351 692
e-mail:
Josef.Fleischmann@seznam.cz
Jan Vitek – zabezpečení vyznamenání OSH:
mob:
724 066 386
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
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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
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