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Slovo starosty OSH úvodem:
Vážené hasičky a vážení hasiči.
Moc se omlouváme, ale bohužel se nám v letošním roce doposud nepodařilo vydat Hasičský zpravodaj,
i když se kvapem blíží konec roku. Je to druhý rok po V. sjezdu SH ČMS a pro naši okresní organizaci byl
naplněn nelehkými úkoly. Stále platí pro dobrovolné hasiče heslo „Bližním ku pomoci, vlasti k ochraně“,
proto i naše činnost byla zaměřena na rozvoj fyzické a psychické kondice našich členů a mladých hasičů.
V letošním roce se Vám dostává teprve první číslo tradičního Hasičského zpravodaje, a proto Vám
budeme muset předat plno informací, které se bohužel nepodařilo dostat mezi všechny naše členy. Rok 2016
byl, jak jsem již v úvodu naznačil, pro Sdružení hasičů ČMS od okrsků až po krajské sdružení SH ČMS
rokem soutěžním, protože naše okresní sdružení zabezpečovalo organizaci krajských soutěží v požárním
sportu mužů, žen, dorosteneckých kolektivů a na krajské úrovni celostátní hry Plamen. Krajské sdružení
potom zabezpečovalo organizaci Mistrovství republiky v celostátní hře pro mladé hasiče Plamen 2016
a mistrovství republiky v soutěžích dorosteneckých kolektivů. Na všechny soutěže bylo potřebné zabezpečit
nejen dobrou organizaci, ale i dostatek finančních prostředků, protože dotace jsou rok od roku nižší, i když
výdaje stoupají. Jediné potěšující je, že se stoupajícími finančními náklady roste i celková úroveň těchto
soutěží.
V tomto roce nás také čekala tzv. přeregistrace základních organizací SH ČMS, neboli sborů
dobrovolných hasičů na podspolky. Tuto akci jsme začali organizovat již ve druhém pololetí 2015 a počátkem
měsíce března sběrem Vašich dokumentů a jejich zasláním na ústředí SH ČMS, tato činnost vyvrcholila.
V současné době je pro naši okresní organizaci přeregistrace provedena.
V současné době probíhají poslední pohárové soutěže dospělých a podzimní soutěže mladých hasičů
a dorostenců. Od letošního roku se do centrální evidence začínají vyznačovat k jednotlivým účastníkům
soutěží z řad členů SH ČMS účasti na těchto soutěžích buďto sportovec v soutěžích nebo aktivní sportovec.
Bohužel tato evidence je náročná na vyhledávání ve startovních listinách, a proto jsme navrhli tabulku, kde by
jednotliví členové Vašich SDH byli vypsáni a vypsána jejich účast na jednotlivých soutěžích.
Nesmím zapomenout i na to, co nás do konce letošního roku ještě čeká. Především je to svolání
podzimních okrskových schůzí, kde by se měla vyhodnotit jak činnost v okrsku, tak projednat, co chcete
v okrsku pořádat v roce 2017 a především stanovit, kdy ve Vašem sboru proběhne výroční valná hromada.
Závěrem bych Vám chtěl připomenout na „Betlémské světlo“, jehož předání se v letošním roce uskuteční
v Rakousku ve Freistadtu, v kostele Sankt Peter, v sobotu 17. prosince 2016 s dojezdem nejpozději do 16.00
hodin. K této příležitosti by měl být vydán leták, který bude dodatečně rozeslán na všechny SDH.
V příštím roce nás čeká uspořádat setkání hasičů, kteří obdrželi čestný titul Zasloužilý hasič. V současné
době se projednávají návrhy, jak se tohoto nelehkého úkolu zhostit, protože je to setkání starých lidí, kteří se
zasloužili o rozvoj požární ochrany a hasičského dobrovolného hnutí, pro které se každoročně pořádá nějaký
hodnotný program, jsou pohoštěni a představitelé kraje a okresů se jim věnují tak, aby na tento den s radostí
vzpomínali a byli ujištěni, že skončením jejich aktivní činnosti a práce na ně jejich následovníci nezapomněli.
Dovolte mi při této příležitosti, protože to asi bude letošní nejen první, ale i poslední Hasičský zpravodaj,
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 2017, zvládli společnými
silami všechny úkoly, které jsou na nás, na celou 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 2016:
V letošním roce se uskutečnila 3 jednání výkonného výboru SH ČMS OSH. Určitě však to není celkový
počet, protože bude nutné projednat návrhy a podněty ze schůzí podzimních okrsků, případně stanovit
delegaci členů VV OSH na konání Vašich výročních valných hromad a známý nepopulární akt a to je
vymáhání zaslání hlášení o celoroční činnosti SDH a zaplacení odvodů z členských příspěvků.
Poprvé se sešel VV OSH 27. 1. 2016. 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 a jak získat podklady pro zaslání ústředí SH ČMS (dále jen „ústředí). Bylo
odsouhlaseno, že zástupci VV OSH, především br. Jaromír Marek, br. Václav Holemý a br. Ing. Alfréd se
budou podílet, po výzvě od ústředí, na shromažďování podkladů zvláště od těch SDH, které své podklady
nezaslaly nebo nepředaly samostatně.
Výkonný výbor se rovněž zabýval dotacemi z ministerstva školství a ministerstva vnitra na finanční
zabezpečení krajských soutěží a vlastním průběhem příprav celé organizace těchto sportovních akcí. Již v roce
2015 bylo odsouhlaseno, že přípravou Velkým pomocníkem se stal ředitel Územního odboru HZS
Jihočeského kraje v Českém Krumlově pan plk. Ing. Pavel Rožboud, který předběžně projednal mnohé
problematické otázky na MěÚ Český Krumlov.
Dalšími body jednání byly informace o konání VVH v SDH a v okrscích v roce 2015 a 2016, informace
o placení odvodů z členských příspěvků, informace o provedené inventuře majetku OSH a stavu členské
základny SDH českokrumlovského okresu. V neposlední řadě byla projednána příprava Shromáždění
představitelů SDH v roce 2016 a zadání úkolů na úseku akce „PO očima dětí 2016“, jejíž vyhodnocení za
jihočeský kraj připadlo na naše OSH.
Další jednání se uskutečnilo 9. 3. 2016 a byly mimo jiné na pořadu k projednání informace o jednání KV
KSH Jihočeského kraje, které se uskutečnilo 3. 3. 2016. Dále byla členům VV OSH předána informace
o odeslání podkladů pro provedení přeregistrace SDH na podspolky. Dalším bodem jednání byla příprava
Shromáždění představitelů SDH 18. 3. 2016. Dále byla projednávána příprava Hasičského zpravodaje č.
1/2016 a stav příprav zabezpečení okresních a krajských soutěží v požárním sportu a soutěží mládeže.
Poslední, třetí jednání VV OSH se uskutečnilo 8. 9. 2016 a zabývalo se především informací o jednání KV
KSH, které bylo 11. 6. 2016, a kde se projednávala VIII. propagační jízda SH ČMS, která by měla začít
v pátek 19. 8. 2016 odpoledne ve Vyšším Brodě. Dále se tento výbor KSH zabýval přípravou celostátní
soutěže „Mistrovství republiky mladých hasičů Plamen 2016 a mistrovství republiky v soutěžích
dorosteneckých kolektivů“, která se měla konat začátkem měsíce července 2016. Dále bylo provedeno
vyhodnocení okresních a krajských soutěží, kde bylo konstatováno, že soutěže byly organizačně i finančně
dobře zvládnuty. K vyhodnocení krajských soutěží v rámci OSH jihočeského kraje bude svoláno jednání
6. 10. 2016 do Českého Krumlova, kde budou projednány připomínky představitelů ostatních OSH. Dále byla
starostou OSH br. Jaromírem Markem podána zatím poslední informace o přeregistraci SDH na podspolky.
K činnosti do konce roku 2016 byla svolána podzimní jednání okrsků SH ČMS českokrumlovského okresu,
kde by mimo jiné měly být nahlášeny termíny VVH SDH v roce 2016 a představitelé by měli být seznámení
se změnou v centrální evidenci členů SH ČMS, a to na základě účasti na soutěžích vyznačení aktivity členů
„Aktivní sportovec“ a „Sportovec v soutěžích“. Dále bylo projednáváno i pořádání tradiční vánoční akce
„Betlémské světlo“
Závěrem bych Vás v tomto odstavci chtěl upozornit, že na každém jednání by měla být schvalována
navrhovaná ocenění členů SDH. Při této příležitosti bych Vás rád požádal, aby návrhy na ocenění OSH byly
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 změnách v evidenci členské základny:
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.
Během letošního roku došlo v centrální evidenci k několika změnám. V důsledku podložení žádostí
spolku SH ČMS o dotace na hasičský sport se počala zpracovávat účast na sportovních hasičských soutěžích,
aby bylo možno dokladovat zapojenost členů SH ČMS v tomto sportovním dění. Vzhledem k tomu, že
podmínkou pro evidenci je nutné zápis do evidence udělat po zaslání podkladů, to znamená přihlášek nebo
startovních listin a vyhledávání těchto informací by bylo velmi náročné jak časově, tak i psychicky, rozhodl
VV OSH k vyplňování těchto údajů využít tabulky, kam by jednotlivé sbory vyplnily jmenovitě členy
soutěžních družstev a účast na jednotlivých soutěžích. Za tyto údaje by zodpovídal starosta příslušného SDH.
Vzhledem k tomu, že jsme již některá data do evidence vložili, ale doposud nám chybí údaje o účastech na
některých okrskových soutěžích, které jsou podmínkou o vložení informace sportovec a pohárových
soutěžích, kde minimální účast na 4 soutěžích je nutná na vložení informace aktivní sportovec, žádáme Vás
o vyplnění přiložené tabulky a její zaslání na OSH nejpozději do 30. 10. 2016.
K další změně dochází ve vydávání a tisku členských průkazů a jejich číslování. V rámci výměny
členských průkazů by měly být průkazy tištěny na OSH, měla by se do průkazu vytisknout fotografie a celý
průkaz by měl být zalaminován. Proto si již shromažďujte fotografie svých členů, aby, až se výměna
rozběhne, mohli v co nejkratším čase tuto výměnu provést. Tím ovšem nebude vyřešen problém, který
spočívá v dodržování právního předpisu, zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů. Co se týká
nečitelnosti zaslaných přihlášek, byli jste informováni již v loňském roce, že přihlášky lze poslat elektronicky
na formuláři, který je vyplnitelný v PC. Proto je i tentokrát přílohou 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 pošle
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 jako u původních evidenčních karet.

3.) Hlášení o činnosti za rok 2016 a odvod z členských příspěvků pro rok 2017:
Hlášení za rok 2016 bychom chtěli obdržet nejpozději do 31. 12. 2016, abychom mohli včas zpracovat
celookresní hlášení a toto projednat odeslat ke konci měsíce února 2017. 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 2017. 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 2017. Připomínám, že výše odvodů činí 80,00 Kč pro členy nad 18 let a 60,00 Kč do 18 let.
4.) Svolání podzimních jednání okrsků:
Jedním z úkolů při hodnocení práce dobrovolných hasičů a příprava plánů práce pro příští období jsou
jednání v rámci okrsků, do kterých jsou jednotlivé SDH začleněny. V letošním roce jsou tato jednání opět
velmi důležitá, protože by se měla zabývat hodnocením práce v tomto roce, přípravou výročních valných
hromad a soutěží v roce 2017. Jednání v okrscích by se mělo uskutečnit do 31. října 2016 včetně.
Doporučený program:
1. Zahájení.
2. Zhodnocení práce okrsku za uplynulé období.
3. Seznámení s úkoly do konce roku 2016 v rámci okrsku.
4. Příprava VVH 2016 – nahlášení termínů, požadavek na delegování člena VV
OSH, požadavky na ocenění členů SDH, příp. okrsků.
5. Projednání pohárových soutěží pro rok 2017 (podklady zaslat na OSH do
20.11.2016)
6. Různé – diskuse – usnesení a závěr.
S termíny konání výročních valných hromad bychom byli rádi seznámeni ihned po konání okrskových schůzí,
abychom mohli včas zabezpečit účast na jednáních VVH jednotlivých SDH. Proto prosíme starosty okrsků,
aby nám včas zaslali termíny ke konání výročních valných hromad včetně místa a času konání.

5.) Konání výročních valných hromad:
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 31. října
do 23. prosince 2016 včetně. Přílohou je tabulka k hlášení o činnosti za rok 2016, návod ke zpracování
hlášení o činnosti a organizaci VVH. Tuto tabulku je potřeba po vyplnění buď poslat poštou nebo barevně
okopírovanou na OSH do 31.12.2016 (je nutný podpis statutárního zástupce SDH a razítko SDH).
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:
Jan Vitek – zabezpečení vyznamenání OSH:
Jana Maradová - sekretariát OSH:

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

602 482 674
krenauera@seznam.cz
724 066 386
johanvitek@seznam.cz
724 236 670
OSH.maradova1@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
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 (přihlášky, odhlášení, soutěže) apod.:
Jana Maradová, Vyšný 78, 381 01 Český Krumlov

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

