HASIČSKÝ
ZPRAVODAJ
OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV
PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Ročník: 2017

Vydáno dne: 17.03.2017

Číslo: 1/2017

Obsah:

Slovo starosty OSH úvodem
1.) Informace o jednáních výkonného výboru OSH Český Krumlov 2017
2.) Informace o změnách v evidenci členské základny
3.) Konání soutěží v roce 2017
4.) OORP Český Krumlov
5.) Výzva
6.) Telefonní čísla
7.) Kalendáře soutěží

Přílohy:

- tiskopis Formulář evidence sportovců (EXEL)
- tiskopis na evidenci členské základny (EXEL)
- tiskopis členské přihlášky

1

Slovo starosty OSH úvodem:
Vážené hasičky a vážení hasiči.
Konec roku 2016 se překulil a už bude pomalu končit 1. čtvrtletí roku letošního. Je to již třetí rok po
V. sjezdu SH ČMS a pro naši okresní organizaci bude opět naplněn nelehkými úkoly, jako rok předcházející.
Stále platí pro dobrovolné hasiče heslo „Bližním ku pomoci, vlasti k ochraně“, proto se i naše činnost
zaměřuje na rozvoj fyzické a psychické kondice našich členů a mladých hasičů. Nesmíme však zapomínat na
ty, kteří již svoji práci odvedli.
Své slovo úvodem bych měl začít hodnocením práce za uplynulý rok. Rok 2016 byl pro Sdružení hasičů
ČMS okresu Český Krumlov rokem soutěžním. Naše okresní sdružení zabezpečovalo organizaci krajských
soutěží v požárním sportu mužů, žen, dorosteneckých kolektivů a na krajské úrovni celostátní hry Plamen.
Krajské sdružení Jihočeského kraje potom zabezpečovalo organizaci Mistrovství republiky v celostátní hře
pro mladé hasiče Plamen 2016 a mistrovství republiky v soutěžích dorosteneckých kolektivů. Všechny
soutěže byly organizačně dobře hodnoceny, což bylo řečeno i na krajském hodnocení krajských soutěží na
podzim v zasedací místnosti HZS, ÚO v Českém Krumlově. Potěšující je, že dál roste celková úroveň těchto
soutěží a naše okresní sdružení se na tom podílí. Je nutné poděkovat všem, kteří se na práci při organizování a
zajišťování krajských soutěží podíleli, neboť jedinec v tomto případě sám moc nezmůže.
V roce 2016 nás také čekala tzv. přeregistrace základních organizací SH ČMS, neboli sborů dobrovolných
hasičů na podspolky. V současné době je pro naši okresní organizaci přeregistrace provedena. Okresní
organizace má 52 SDH s 2.329 členkami a členy. O přeregistraci nepožádaly 4 SDH, a to SDH Kaplice, SDH
Mostky, SDH Vyšný a SDH Zlatá Koruna. Ke konci loňského roku požádali o vystoupení ze Sdružení hasičů
ČMS představitelé SDH Horní Planá.
V současné době se připravují postupové okrskové soutěže, okresní kola v celostátní hře Plamen a soutěže
v požárním sportu a jistě i pohárové soutěže dospělých i mladých hasičů. Od loňského roku se do centrální
evidence začaly vyznačovat k jednotlivým účastníkům soutěží z řad členů SH ČMS účasti na těchto soutěžích
buďto sportovec v soutěžích nebo aktivní sportovec. Jestli to bude pokračovat i v roce 2017, zatím nevím, ale
předpoklad je, že ano. Bohužel tato evidence je náročná na vyhledávání ve startovních listinách, přesto Vás
žádáme, abyste po ukončení soutěže startovní přihlášky (kopie) zaslali na OSH. V loňském roce, kdy termín o
zadávání účastí na soutěžích přišel až v měsíci září, jsme navrhli tabulku, kde by jednotliví členové Vašich
SDH byli vypsáni a vypsána jejich účast na jednotlivých soutěžích. Tuto tabulku můžete použít i pro letošní
rok pro Vaši potřebu, případně pro zaslání na OSH, pro kontrolu účastí na soutěžích při zpracovávání Vašeho
hlášení o činnosti za rok 2017.
V letošním roce nás čeká důležitá akce, a to uspořádat v rámci jihočeského kraje setkání hasičů, kteří
obdrželi čestný titul Zasloužilý hasič. Od loňského podzimu 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.
V loňském jediném čísle Hasičského zpravodaje jsem si přál, 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. Dovolte mi, abych toto nám všem popřál i na závěr prvního
letošního úvodníku.
Jaromír Marek – starosta OSH Český Krumlov

1.) Informace o jednání výkonného výboru OSH Český Krumlov 2017:
V letošním roce se uskutečnila 2 jednání výkonného výboru SH ČMS OSH. Obě jednání se týkala
především ukončení roku 2016, zpracování hlášení o činnosti a přípravě shromáždění představitelů SDH.
Poprvé se sešel VV OSH 31. 1. 2017. Na tomto jednání se výkonný výbor zabýval především
zpracováváním celoročního hlášení SDH za rok 2016, nedostatky v hlášení a jejich nápravou, průběhem
výročních valných hromad SDH a problematikou vedení evidence členské základny jednotlivých SDH. Bylo
totiž zjištěno, že i přes každoroční požadované upřesňování členské základny, se vyskytují v některých SDH
rozdíly ve stavu i v základních datech členské evidence. Upřesnění členské základny je nutné z důvodu, že
v letech 2017 a 2018 mají být prostřednictvím centrální evidence okresními výbory vydávány nové členské
legitimace, ve kterých by bylo možno vytisknout i fotografii člena.
Na tomto jednání byla také nově ustanovena odborná rada prevence (dále jen „OR prevence“), která by
měla začít rozvíjet preventivní činnost zvláště mezi mládeží a seniory. Tato odborná rada by měla po letech
obnovit práci na úseku, který není moc oblíbený, ale z hlediska ochrany obyvatelstva před nenadálými
a mimořádnými událostmi velmi potřebný, protože připravuje naše spoluobčany na situace, které jsou
nečekané, a měla by je upozorňovat na závady, které mohou vyústit v mimořádnou událost. Do čela OR
prevence byla zvolena sestra Růžena Lepšová a VV OSH schválil celou OR.
Dalším bodem jednání byla informace o dokončené přeregistraci, ukončení členství v SH ČMS hasičů
SDH Horní Planá a z diskuze vyplynulo, jestli by se daly a za jakých podmínek sloučit dva sbory pod
společných názvem. Tuto možnost dostal k projednání na ústředí SH ČMS starosta OSH br. Jaromír Marek.
Byl zadán úkol pro OR prevence a OR mládeže organizačně zvládnout a vyhodnotit soutěž „Požární
ochrana očima dětí 2017“. Na tomto úkolu se budou odborné rady podílet společně, protože v letech
minulých tuto soutěž vyhodnocovala OR mládeže, ale soutěž je vyhlášena ústřední radou prevence.
Při jednání byl schválen kalendář soutěží na okrese Český Krumlov jak v požárním sportu, tak i pro
kolektivy mladých hasičů.
Druhé jednání VV OSH bylo svoláno na 23. února 2017 z důvodu nutnosti projednat a schválit celoroční
hlášení za okresní organizaci, které se musí zaslat zpracované na ústředí nejpozději do 28. února. Starosta
OSH jako hlavní zpracovatel konstatoval a chválil, že hlášení zaslaly všechny SDH, avšak upozornil na
některé nedostatky v zaslaných hlášeních. Některé SDH používají staré tiskopisy, i když byly tiskopisy na
hlášení zaslány všem sborům. A dále některé SDH neuvádějí účast na pohárových soutěžích, i když je známo,
že se pohárových soutěží zúčastňují. Tuto skutečnost ale nelze dohledávat a doplňovat, protože je to poměrně
pracná záležitost.
Dále musel být projednán nový přístup do centrální evidence SH ČMS, kde si VV SH ČMS stanovil
prostřednictvím příkazu starosty SH ČMS z důvodu práce s citlivými údaji podle zákona č. 101/2000 Sb.,
zákon o ochraně osobních údajů podmínku, že mohou být za OSH pouze 3 osoby, musí být poučeny a musí
být členy SH ČMS. VV OSH schválil br. Jaromíra Marka, sestru Janu Maradovou a sestru Ivanu Sosnovou.
Přesto se s jakoukoliv problematikou ohledně členské evidence obracejte na starostu OSH br. Jaromíra Marka.
VV OSH projednal svolání jarních jednání v okrscích, kde bylo měla být vyhodnocena práce v okrsku
a projednán plán akcí a soutěží v okrsku pro rok 2017. Byl doporučen program pro tato jednání, který ovšem
není závazný. Protože na jednání jsou přizváváni všichni starostové okrsků, měly by být okrsky po
organizační stránce zabezpečeny a uskutečnit by se měly do 15. března 2017.
Předposledním bodem jednání bylo upřesnění organizace letošního shromáždění představitelů, hlavně
zpracování jednotlivých zpráv a příprava dokumentů k jednání, rozeslání pozvánek na SDH a pozvánek
pozvaným hostům, zabezpečení občerstvení apod.

Posledním bodem jednání bylo vydání letošního prvního Hasičského zpravodaje, jeho náplň a jeho
distribuce do SDH. Hasičský zpravodaj bude rozesílán zásadně prostřednictvím internetu a VV OSH se
pokusí vydání připravit i na jednání představitelů SDH
Závěrem bych Vás v tomto odstavci chtěl opětovně 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:
V současné době jsou všechny data SDH okresu, získaná z Vašich celoročních hlášení, vložena do
centrální evidence a byla tam vložena i aktivita Vašich základních organizací za loňský rok. Celá centrální
evidence umožňuje shromažďovat mnoho dat, které zatím neumíme využít, ale chtěli bychom je do budoucna
začít používat.
Na letošním druhém jednání VV OSH jsme schvalovali přístup do centrální evidence, viz výše, který by
měl zabezpečit uchránění osobních dat členek a členů našeho okresního sdružení. Před těmito třemi osobami,
které mají právo do centrální evidence vkládat a měnit data, bude nelehký úkol. Jedním z prvořadých úkolů je
doplnění údajů nejen o celých podspolcích, ale i jednotlivých členkách a členech SH ČMS. Již v minulosti
jsme chtěli doplnit evidenci o data udělených vyznamenání nejen jednotlivců, ale i SDH, 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. Chybí
nám i výkon funkcí nejen v současnosti, ale i v minulosti. 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 aktualizací dat bychom se chtěli dostat do stavu, kdy budou moci být
využívány informace pro Vaši i naši potřebu téměř okamžitě, protože to tento program do značné míry
umožňuje. Měli bychom tedy v průběhu roku navázat kontakt s jednotlivými SDH a upřesňovat všechna
dostupná data. Zrovna tak změny, které se u Vašeho SDH během roku stanou, můžete zasílat v průběhu roku.
V případě přihlašování nových členů a to včetně mladých hasičů je třeba dodržovat pravidla poskytování
osobních dat. To samé platí i v případě odhlašování a úmrtí členů.
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, ale ani odhlásit!!!
Proto Vás prosíme, abyste si vedli svoji verzi členské základny, nejlépe je to na tiskopise v tabulkovém
procesoru EXCEL, který můžete mít uložen doma na Vašem PC a jenom jej upřesněný zasílat na vyžádání na
doplnění na OSH.
Během loňského 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. Zda bude tato akce
pokračovat i v letošním roce, zatím není známo, ale předpoklad je, že ano. Proto budeme letos požadovat již
začátku od všech pořadatelů soutěží, jak jsem již dříve upozornil, kopie přihlášek se jmenným seznamem
závodníků.

K další změně dochází ve vydávání a tisku členských průkazů a jejich číslování. Měly by být vydány tři
druhy průkazů, a to prozatímní, které by měly být vydány před vystavením plastové legitimace, kterou bude
zajišťovat ústředí. Tedy druhým druhem bude plastová průkazka ve formátu kreditní karty. Třetí formou bude
klasická průkazka, kterou bude zajišťovat OSH z centrální evidence. U této průkazky může být, ale nemusí
vytištěna fotografie. V rámci výměny členských průkazů, které by měly být tištěny na OSH, by se měla do
průkazu vytisknout fotografie (pokud bude zájem a dodána 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 přihlášku 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.) Konání soutěží v roce 2017:
Na čtvrtek 2. března 2017 svolal vedoucí Odborné rady velitelů (dále jen „OR velitel“) odbornou radu
kvůli projednání všech soutěží v letošním roce. Všechny termíny byly projednány a schváleny, když
v některých termínech budou pořádány i dvě soutěže. Bohužel, nebo bohudík OSH nemůže měnit termíny
a nařizovat SDH, kdy se jejich soutěž bude konat, případně které SDH se zúčastní té, které soutěže, protože
každý SDH je právnickou osobou. Záleží vyloženě na volbě příslušného SDH.
Na jednání OR velitelů byla upřesněna pravidla celookresní soutěže, a které pohárové soutěže, byly
zařazeny do této soutěže, aby nedocházelo k nedorozuměním při vlastních pohárových soutěžích. Klidný
průběh těchto soutěží záleží pouze na nás účastnících, ať už jako závodníci, nebo jako rozhodčí.
Informace o všech soutěžích na českokrumlovském okrese najdete na okresních internetových stránkách
http://www.oshceskykrumlov.wz.cz/ .
4.) Okresní odborná rada prevence Český Krumlov - informace pro zasedání starostů SDH
Z podnětu Krajské odborné rady prevence Jihočeského kraje a starosty OSH Český Krumlov byla začátkem
letošního roku obnovena činnost okresní odborné rady prevence na našem okrese (dále jen OORP).
OORP a jednotliví preventisté u SDH na okrese budou mít za úkol zajistit vzdělávání veřejnosti v oblasti
prevence prostřednictvím přednášek pro veřejnost, pro děti v MŠ, ZŠ a středoškoláky, pro seniory v
seniorských zařízeních po předchozím oslovení a dle zájmu jednotlivých obcí a školských zařízení. Budeme
ve spolupráci s HZS a KORP připravovat školení pro zájemce o školení z oblasti prevence, zajišťovat pro
jejich činnost potřebné propagační materiály. Představa, že budeme obcházet domy a kontrolovat komíny,
případně jiné technické nedostatky, tedy není na místě. Můžeme samozřejmě na požádání poskytnout
odbornou radu, ale není to základní kámen činnosti preventisty SDH.

OORP i její předběžný plán činnosti by schválen na jednání VV OSH Český Krumlov 31.1.2017. Následně
proběhla ustavující schůze OORP dne 8.2.2017 v Benešově nad Černou, kde byl schválen návrh na ustavení
OORP v tomto složení:
vedoucí:
Růžena Lepšová
členové:
Petra Lepšová, Ing. Alfred Krenauer, Zdeněk Kučera,
Kpt. Ing. František Mráz, Bc. Stanislav Beran
Plán práce OORP Český Krumlov na rok 2017
1. Termíny schůzek 1x za tři měsíce vždy druhá středa v měsíci. Místo dle domluvy.
2. Rozeslání informačního dopisu starostům SDH a starostům obcí o zahájení činnosti a možnosti
využití našich aktivit při přípravě akcí.
3. Oslovení sborů s dotazem na aktivní členy a zájemce o školení Preventista III.
4. Příprava školení pro zájemce o přednáškovou činnost na školách, u seniorů a jinde ve spolupráci
s HZS Český Krumlov, případně HZS České Budějovice.
5. Postupně oslovení dalších subjektů s možnou spoluprací. (obce, MŠ, ZŠ a SŠ, DDM, Domovy
seniorů…)
6. Zapojení do aktivit HZS Český Krumlov dle plánu PVČ v rámci možností (pomoc s propagací,
přípravami i organizací)
7. Požární ochrana očima dětí ve spolupráci s OORM
8. Kontrola PVČ - jak probíhají besedy s občany
9. Před přípravou rozpočtů na rok 2018, tedy ke konci roku 2017 oslovit starosty SDH i obcí a měst
s žádostí o finanční podporu na PVČ, především na tisk propagačních materiálů pro návštěvníky
akcí a besed
Prvním z úkolů bude zajistit zájemce z jednotlivých sborů o získání odznaku Preventista III. pro práci s
veřejností. Vzhledem k tomu, že v některých sborech tato aktivita probíhá i bez zastřešení odborné rady, půjde
především o to, aby jednotlivci získali na připravených školeních nové informace, případně materiály
podporující jejich činnost. Školení budou probíhat ve spolupráci s HZS Český Krumlov, případně HZS České
Budějovice. Tam, kde PVČ neprobíhá, bude nabídnuta součinnost s OORP.
Další úkoly budou plněny průběžně během roku.
Za OORP Růžena Lepšová
5.) Výzva
Rádi bychom nadále vydávali hasičský zpravodaj několikrát do roka a to i s Vaším přispěním. Bylo by dobré,
abychom se prostřednictvím zpravodaje dozvídali o akcích a aktivitách, které se u nás na okrese dějí. A že se
toho děje hodně, o tom vůbec nepochybujeme. Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste při pořizování
fotografií mysleli i na ostatní a poslali 2 - 3 zajímavé záběry s krátkou zprávou, co, kdy a kde se událo a jak to
dopadlo. Tímto způsobem si můžeme vzájemně poskytnout náměty a inspiraci pro naši další činnost.
A protože zpravodaj bude vycházet elektronicky, je jeho rozsah vlastně neomezený. Své příspěvky posílejte
na knihovna@benesovnc.cz nebo na Jaromir.Marek@seznam.cz
6.) Telefonní čísla:
Vzhledem k tomu, že se občas vyskytují úkoly a problémy, které je nutno řešit neprodleně, připomínáme Vám
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:
Václav Holemý – 1. náměstek starosty:

Jaromir.Marek@seznam.cz
jamarek@vez.cbu.justice.cz
380 323 047
723 432 707
vaclav.holemy@seznam.cz
602 482 674
krenauera@seznam.cz
724 066 386
johanvitek@seznam.cz
728 358 117
zivcak@email.cz
724 270 248

domů:
mob:
e-mail:
Ing. Alfréd Krenauer - náměstek starosty:
mob:
e-mail:
Jan Vitek – zabezpečení vyznamenání OSH:
mob:
e-mail:
Roman Zivčak – OR mládeže:
mob:
e-mail:
Růžena Lepšová – OR prevence:
mob:
e-mail:
sipkova.ruzenka1@gmail.com
Jana Maradová - sekretariát OSH:
mob.:
724 236 670
OSH.maradova1@seznam.cz
e-mail:
Ivana Sosnová – evidence čl. základny OSH:
mob.:
773 456 692
e-mail:
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:
Roman Zivčak, Pořešín 54, 382 41 Kaplice
Činnost na úseku represe a požárního sportu a organizační zabezpečení OR velitelů:
Václav Holemý, Pořešín 47, 382 41 Kaplice
Činnost na úseku prevence:
Růžena Lepšová, Benešov nad Černou 339, 382 32 Benešov nad Černou
Hospodářské věci a problematika týkající se evidence členů (přihlášky, odhlášení, soutěže) apod.:
Jana Maradová, Vyšný 78, 381 01 Český Krumlov
Problematika týkající se doplňování dat do centrální evidence členů (funkce, vzdělání, vyznamenání
apod.):
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

Termíny soutěží Mladých hasičů
29.4. 2017
Omlenice
7.5.2017
Holubov
27.5.2017 PLAMEN Kaplice
10.6.2017 Chlum
2.6.2017 Benešov n. Č. Pohár starostky
9.9.2017 Třísov
23.9.2017 Dolní Dvořiště
14.10.2017 ZPV Mojné

11:00
11:00
9:00
11:00
13:00
11:00
10:00
10:00

