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Slovo starosty OSH úvodem:
Vážené hasičky a vážení hasiči.
Blíží se kvapem konec roku, roku kdy jsme na úrovni okrsků, okresů a krajů a nakonec na V. sjezdu SH
ČMS zvolili nové představitele našeho sdružení, dnes již vlastně nového spolku, který se v duchu hesla
„Bližním ku pomoci, vlasti k ochraně“ zabývá při svých činnostech pomocí svým spoluobčanům při
mimořádných událostech, věnuje se výchově jak dospělých spoluobčanů tak především mládeže v oblasti
požární ochrany, ale je i pořadatelem různých sportovních a kulturních akcí.
V letošním roce se Vám dostává již třetí číslo tradičního Hasičského zpravodaje. Rok 2015 byl, jak jsem
již v úvodu naznačil, pro Sdružení hasičů ČMS od okrsků až po ústředí SH ČMS rokem volebním. Máme tedy
za sebou všechny volby, jsou zvoleny nové výbory, ale tím pro nás práce v letošním roce nekončí. V současné
době probíhají hodnotící výroční valné hromady a upřesnění členské základny k 31. 12. 2015, ale především
nás čeká, jak jste již byli informováni nejen prostřednictvím Hasičského zpravodaje, ale i na okrskových
schůzích, příprava na přechod našich základních organizací do nového začlenění dobrovolných nestátních
neziskových organizací, tzv. spolků a podspolků. Mnozí představitelé SDH mají podklady již připraveny a
čekají pouze na povel, aby nechali podpisy na dokumentech úředně ověřit. Někteří představitelé mají již
dokumenty podepsány, ale bohužel jsme jako okresní organizace nebyli vyzváni k zaslání dokumentace, a tak
si budou muset potvrzovací kolečko zopakovat, protože planost ověřených podpisů je pouze 90 dní a tudíž
není záruka, že pokud by se dokumenty zaslaly s tímto datem podpisu, budou v době předání ještě platné.
Někteří představitelé SDH ještě váhají a tápou, i když jsme se snažili všechny nejasnosti vysvětlit na
jednáních okrsků. Pokud však budete mít nějaké ještě nejasnosti a problémy, bez jakýchkoliv zábran se
obraťte na mě nebo místostarostu br. Ing. Alfréda Krenauera.
Chtěl bych Vás také upozornit, i když mnozí to již víte, že v příštím roce bude naše okresní sdružení
pořadatelem kromě všech svých okresních soutěží, všech krajských soutěží, a to jak v požárním sportu
dospělých, tak i v soutěži dorostenců a dorostenek a také mladých hasičů. Tyto soutěže jsou náročné jak
z hlediska organizačního, tak i z hlediska finančního. I když pořádání těchto krajských soutěží je dotováno
ústředím SH ČMS, respektive ministerstvem vnitra, přesto musíme k těmto dotacím přidat minimálně 30 % ze
svého rozpočtu. Bohužel i to je málo, protože finanční nároky služeb a podobných činností rostou, ale dotace
naopak klesají. Budeme tedy muset tzv. „utáhnout opasky“, abychom tyto finanční náklady utáhli.
Závěrem bych Vám chtěl připomenout na „Betlémské světlo“, jehož předání se v letošním roce uskuteční
ve Vyšebrodském klášteře v sobotu 19. Prosince 2015 s dojezdem nejpozději do 16.00 hodin. K této
příležitosti byl vydán leták, který Vám jako přílohu Hasičského zpravodaje také zasíláme.
Dovolte mi při této příležitosti, abych Vám jménem svým i jménem všech členů výkonného výboru OSH
popřál krásné vánoce, štědrého Ježíška, pěkné a veselé ukončení letošního roku, a abychom v příštím roce,
v roce 2016, zvládli společnými silami všechny úkoly, které jsou na nás, na okresní organizaci, jejímiž
součástmi jste i Vy ve sborech dobrovolných hasičů, zdárně zvládli.
Jaromír Marek – starosta OSH Český Krumlov
1.) Informace o jednání výkonného výboru OSH Český Krumlov 2015:
V letošním roce se uskutečnilo již 8 jednání výkonného výboru SH ČMS OSH. To znamená, že od vydání
posledního Hasičského zpravodaje se výkonný výbor sešel ještě třikrát.
Poprvé to bylo 17. 9. 2015, tedy těsně před vydáním posledního čísla Hasičského zpravodaje, ovšem

informace o tomto jednání se nepodařilo do Zpravodaje č. 2/2015 zapracovat. Na tomto jednání se výkonný
výbor zabýval především přípravou krajských soutěží v roce 2016, dále pak přechodem sdružení na spolky
a podspolky a jak tuto problematiku přenést do základních organizací. Bylo odsouhlaseno, že zástupci VV
OSH, především br. Jaromír Marek a br. Ing. Alfréd se zúčastní všech jednání v okrscích, kde budou tuto
problematiku vysvětlovat, aby se dala dohromady přípravná část těchto přechodů. Dále pak bylo určeno, že
jednání v okrscích je nutné svolat do 15. 11. 2015. Výkonný výbor se rovněž zabýval dotacemi z ministerstva
školství a problematikou předávání přihlášek nových členů a zpětně předávání členských průkazů, protože se
jedná o dokumenty, které obsahují údaje, které jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, tudíž by se neměly zasílat klasicky poštou.
Další jednání se uskutečnilo 29. 10. 2015 a byly mimo jiné na pořadu k projednání Informace o jednání
Shromáždění starostů OSH, které se uskutečnilo 24. 10. 2015. Dále byla členům VV OSH předána informace
o odstoupení ses. Jarmily Tykalové z funkce vedoucí odborné rady mládeže a z funkce náměstkyně starosty
OSH. Vzhledem k tomu, že se tohoto jednání ses. Tykalová nezúčastnila, zůstalo pouze u této informace. Dále
se jednalo o přípravě přechodu na spolky a podspolky, čerpání dotací ministerstva školství a návrh na sloučení
okrsků Frymburk a Černá v Pošumaví. K tomuto bodu bude v průběhu měsíce listopadu 2015 svoláno jednání
všech SDH v těchto dvou okrscích.
Poslední, osmé jednání VV OSH se uskutečnilo 26. 11. 2015 a zabývalo se především vzniklou situací na
úseku mládeže odstoupením ses. Jarmily Tykalové z funkce vedoucí OR mládeže. Poslední jednání OR
mládeže bylo 19. 11. 2015 a zabývalo se především přípravou krajských soutěží pro dorost a mladé hasiče.
Tudíž OR mládeže dále pracuje a bude nadále jednat samostatně a starosta OSH bude činnost pouze
koordinovat. VV OSH se též zabýval problémem provádění preventivní výchovy spoluobčanů, především dětí
a mládeže a také seniorů. Byla vyhlášena inventura majetku OSH Český Krumlov k 31. 12. 2015 a určena
inventurní komise. Bylo též oficiálně sděleno ses. Jarmilou Tykalovou odstoupení z funkce náměstkyně
starosty OSH. Protože není v pravomoci VV OSH tento problém vyřešit, bude řešen na jarním Shromáždění
představitelů SDH okresu. Byl též projednán materiál, který předložil br. Jan Vitek, a který se zabýval
budoucím uspořádáním okrsků. Tento materiál bude zveřejněn po dopracování na okresních stránkách. Na
každém jednání by měla být schvalována navrhovaná ocenění členů SDH. Při této příležitosti bych Vás rád
upozornil, že návrhy na ocenění OSH by měly podány minimálně 1 měsíc před předpokládaným předáním,
návrhy ocenění KSH minimálně 2 měsíce a návrhy na ocenění výkonným výborem SH ČMS alespoň
nejméně půl roku. Jde totiž o to, že jednak se musí prověřit, zda navrhovaný člen nebo členka mají na toto
ocenění nárok, musí být předloženy na platném tiskopisu a obsahovat zdůvodnění, které by mělo být
jakýmsi životopisem oceňovaného člena nebo členky. V případě návrhu na ocenění VV SH ČMS se
nejednou stalo, že návrh byl vrácen na doplnění. A přepracování a dopracování není obratem ruky.
2.) Informace o aktualizaci členské základny a přijímání nových členů:
Jak víte, tak v současné době jsou data SDH okresu vložena do centrální evidence a byla tam vložena
i aktivita Vašich základních organizací za loňský rok. Totéž bude probíhat i koncem letošního a počátkem
příštího roku. Již v minulosti 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 a nemůže potvrzovat návrhy na ocenění. Právě v letošním roce jsme se několikrát setkali
s tím, že jsme museli dodatečně žádat o doplnění těchto údajů. To vše zdržuje vyřízení Vašich žádostí a
návrhů na udělení ocenění Vašim členům a členkám. 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!!!
Proto Vás prosíme o zaslání upřesněné členské základny včetně obdržených vyznamenání, abychom
mohli centrální evidenci doplnit. Nejlépe je to na tiskopise v tabulkovém procesoru EXCEL, který můžete mít
uložen doma na Vašem PC a jenom jej upřesněný zasílat na doplnění.
V současné době se neustále množí stížnosti, že SDH nedostávají průkazky nově přijatých členů. Problém
spočívá v dodržování právního předpisu, zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, a mnohdy
také v nečitelnosti zaslaných přihlášek. Přihlášky lze poslat elektronicky, i když je to na hraně a elektronická
přihláška je součástí příloh Zpravodaje. Průkazy je však nutné zabezpečit tak, aby osobní data nemohla být
zneužita, to znamená je posílat do vlastních rukou, třeba jako soudní obsílky a museli byste si je vyzvednout
na poště. Tato služba je ovšem velmi drahá. Dalším problémem je zaplacení členského příspěvku a částky za
vystavení průkazu. Slibuji však, že se tímto problémem bude VV OSH zabývat, protože již o tom jednal, ale
od Vás, žadatelů vystavení nových průkazů je potřeba určitá disciplína, to znamená, nepožadovat průkaz tzv.
ze dne na den. I my potřebujeme určitý čas na zpracování, protože všichni tyto služby děláme po svém
zaměstnání.
3.) Hlášení o činnosti za rok 2015 a odvod z členských příspěvků pro rok 2016:
Hlášení za rok 2015 bychom chtěli obdržet nejpozději do 31. 12. 2015, abychom mohli včas zpracovat
celookresní hlášení a toto projednat odeslat ke konci měsíce února 2016. 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, že údaje o počtech členů,
uvedených v hlášení, musí souhlasit s členskou evidencí a nezapomeňte i na doplnění vyznamenání, tak jak
jsme požadovali po celý letošní rok.
Odvody z členských příspěvků měly být zaplaceny nejpozději do 31. ledna 2016. 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 2016. Připomínám, že výše odvodů činí 80,00 Kč pro členy nad 18 let a 60,00 Kč do 18 let.
4.) Návod na vyplňování členských přihlášek:
Jak bylo již uvedeno, přílohou je nový tiskopis na vyplňování přihlášek elektronickou cestou. Zabrání se
tak nečitelnosti těchto dokumentů. Takto vyplněná přihláška se dá klasicky uložit do souboru, dá se
z vyplněného souboru vytisknout a nechá se podepsat přijímanému členovi. Podepsanou přihlášku si založí do
své dokumentace sbor, který člena přijal. Uložená přihláška se pak dá poslat elektronickou cestou po
internetu, kde si ji po doručení necháme vytisknout, vystavíme průkaz a kartu založíme do naší kartotéky.
Současně je možné na jednu stránku vyplnit celkem 4 přihlášky. Nově přijímaný člen, se stává členem
podpisem přihlášky u SDH. Nemusí mít tedy ihned průkaz, jak se mnozí domnívají.
Pokud si pozvánku vytisknete oboustranně, nebo si první a druhou stranu sešijete, můžete si doplňovat
údaje o placení členských příspěvků a udělených vyznamenání.
5.) Prohlášení Shromáždění starostů SH ČMS:
Vážené hasičky a vážení hasiči. Shromáždění starostů SH ČMS na svém jednání 24. 10. 2015 projednalo
činnost tzv. „Komory velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů“, spolku, který byl založen jako
podnikatelský subjekt. Možná jste již dostali na své adresy několik výzev k nějaké činnosti. V těchto
informacích se snaží tento subjekt zdiskreditovat některé společnosti s hasičskou činností. Proto Vám zasílám
v příloze Hasičského zpravodaje prohlášení Starostů OSH a KSH, které bylo přijato na jejich jednání v říjnu.

6.) 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
Ing. Alfréd Krenauer - náměstek starosty:
mob:
602 482 674
e-mail:
krenauera@seznam.cz
Jan Vitek – zabezpečení vyznamenání OSH:
mob:
724 066 386
e-mail:
johanvitek@seznam.cz
Jana Maradová - sekretariát OSH:
mob.:
724 236 670
OSH.maradova1@seznam.cz
e-mail:
Ivana Sosnová – evidence čl. základny OSH:
mob.:
773 456 692
Ivana.67@seznam.cz
e-mail:
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
do odvolání:
Jaromír Marek, Prostřední Svince 16, 382 32 Velešín
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
Jaromír Marek, Prostřední Svince 16, 382 32 Velešín

