Váení kamarádi hasièi,
tak jsme se dosali do podzimního období, kdy nás do konce roku èeká dost práce, nìkdy nic moc
zajímavé èi záivné, ale kadopádnì velmi potøebné k uzavøení èinností tohoto roku. Bohuel, jak u to v
ivotì bývá, nic není jednoduché a zmìny pravidel, které nám nae vláda nadìluje, nám to mohou nepìknì
nabourat. U tøeba teï, kdy ètete mùj pøíspìvek mùe být zase ve jinak, co nám do znaèné míry ztìuje
plánování vekerých akcí. Budeme se s tím samozøejmì muset nìjak vypoøádat. Dnením pøíspìvkem se
chci zamìèit na dvì akce, kterých jsem se osobnì zúèastnil a které jsou zamìøené na nae mladé hasièe a
vechny, kteøí se kolem nich pohybují.
První akce se uskuteènila dne 28.8.2020 a to noèní soutì v PÚ mladých hasièù v Omlenièkách,
poøádaná místním SDH. Soutìe se zùèastnilo pìt drustev mladích ákù a osm drustev starích ákù.
Samotná pøíprava èi celý prùbìh se závìøeèným vyhodnocením dle mého pohledu super. Poèasí trochu
zlobilo  dé, pøesto vichni aktéøi akci zvládli.
Druhá soutì probìhla dne 19.9.2020 v Sobìnovì. Byla to soutì PÚ mladých hasièù a to v kategoriich 
pøípravka ètyøi drustva, mladí áci dvanáct drustev a starí áci té dvanáct drustev. Zde u poèasí pro
tuto akci bylo vyhovující a ve ostatní na vynikající úrovni. Zde si kadý, kdo se takovéto soutìe zúèastní
musí pøedstavit, e to není jen o odbìhnutí èasu v rozmezí od cca 17 vteøin a nìco k 1 minutì. Ale stojí za
tím práce nácvikù, teoretických èi praktických èinností, vùle a odhodlání tyto mladé hasièe pøipravit.
Proto mi dovolte, abych touto cestou podìkoval opravdu vem, kteøí se na poøádání takovýchto soutìí
pøièinili. Buï pøímo prací, materiálnì nebo finanènì. Týká se to poøadatelù, rozhodèích, sponzorù, rodièù,
ale hlavnì vedoucích mládee a samotných mladých hasièù , kteøí pøedvedli ve, co se od svých vedoucích
nauèili. I kdy nìkdy se chybièka pøihodí. Jak v bìném ivotì  buï se daøí nebo to nìkdy prostì nevyjde.
S pøáním pøíjemnìjích chvilek a chutí pøekonávat potíe.

Aktuální informace ohlednì COVID19
v souvislosti s dobrovolnými hasièi najdete zde
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Jedním ze základních pøedpokladù pro úspìné a kvalitní naplòování poslání dobrovolných hasièù je
vzdìlanost funkcionáøù Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska. Proto SH ÈMS zabezpeèuje vzdìlávací
akci nazvanou Univerzita dobrovolného hasièe (UDH). Tato navazuje na døíve organizované vzdìlávací
aktivity jako byla Dálková kola PO , Univerzita 3. Vìku a první bìh UDH, který probìhl v letech
20122014.
Základní informace:
) je studium organizované SH ÈMS. Gesci za toto studium má
Ústøední odborná rada pro vzdìlávání, která pøi zabezpeèení studia spolupracuje s ostatními Ústøedními
odbornými radami SH ÈMS a také s VB  TU Ostrava a Ostravskou universitou v rámci celoivotního
vzdìlávání.
 doporuèeno pro aktivní funkcionáøe SH ÈMS na úrovni OSH , KSH a VV SH ÈMS, bez
vìkových limitù. Doporuèené vzdìlání studenta støedokolské a vyí.
: funkcionáø SH ÈMS vybaven odbornými znalostmi z oblasti PO (represe, prevence,
ochrany obyvatelstva), základními znalostmi legislativy týkající se PO, znalostmi vnitroorganizaèních
pøedpisù SH ÈMS, základních znalostí ekonomiky SH ÈMS, zásadami práce s mládeí v SH ÈMS,
znalostmi o historii dobrovolných hasièù. Dále vybaven funkcionáøskými dovednostmi ( fundraising,
komunikace, psychologie, práce s veøejností, rétorika, etiketa, práce s PC). Také osoba schopna poskytnout
první pomoc. Tedy funkcionáø schopný organizovat, øídit, zabezpeèovat úkoly, jednat s partnery,
propagovat èinnost dobrovolných hasièù.
: osvìdèení o absolvování potvrzené SH ÈMS a VB TU Ostrava a odznak absolventa od SH
ÈMS. Tento výstup bude pro absolventy vech tøí roèníkù. Kadý roèník bude ukonèen ovìøením znalostí
(buï testem nebo roèníkovou písemnou prací). Je i monost získat odznaky odbornosti SH ÈMS 
Preventista,  Hasiè a Technik ochrany obyvatelstva. Bude monost získat i kvalifikaci Osoba odbornì
zpùsobilá v PO.
: studenti budou hodnoceni kreditním systémem, pøièem bude zohlednìna úèast na
výuce, aktivita studentù a kvalita roèníkové práce (výsledky testu). Pro úspìné absolvování je nutné získat
70% z maximálního moného poètu bodù v kadém roèníku.
: ÚH SH ÈMS Bílé Polièany a Jánské Koupele, CHH v Pøibyslavi, maximální poèet osob
30 v kadém místì
: 3 roky. Kadý rok 4 víkendové soustøedìní. Závìreèné soustøedìní  slavnostní závìr na
pùdì VB TU Ostrava. Kompletní informace zde.
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Milí mladí hasièi, váení vedoucí kolektivù mladých hasièù, váení rodièe,
Ústøední hasièská kola SH ÈMS Jánské Koupele nabízí pro mladé hasièe projekt: Junior univerzity 
vzdìlávání mladých záchranáøù. Tento projekt byl ji v minulosti velmi úspìnì realizován v nìkolika krajích.
V roce 2014 probìhl první roèník projektu v Moravskoslezském kraji. V následujících letech pak pro kraj
Olomoucký, Zlínský a kraj Vysoèina.
Cílem projektu je blíe seznámit studenty s pøírodovìdnými a technickými obory formou hry na vysokokolské
studium. Junior univerzita má za cíl ukázat studentùm, e pøírodní vìdy, technika, odborné pøedmìty jako je
matematika, chemie, fyzika, nebo biologie jsou velice lákavé a perspektivní a jsou vyuitelné v praxi. Navíc
témata budou souviset s èinností záchranáøù, kteøí mají ve spoleènosti nejvyí kredit. Junior univerzita pro
mladé záchranáøe bude realizována ve spolupráci se støedními kolami a vysokou kolou, kde se studují
záchranáøské obory, a pøinese studentùm monost seznámení se s prostøedím na tìchto kolách a tato zkuenost
mùe být pro studenty rozhodující i pøi výbìru budoucího studia a zamìstnání.
Partnery projektu jsou:




Vysoká kola báòská  Technická univerzita Ostrava (VB  TU Ostrava);
Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska,
Støední prùmyslová kola v Hranicích (SP Hranice);

Cílovou skupinou jsou áci základních kol prioritnì ve vìku 1113 let, èlenové kolektivù mladých hasièù
SH ÈMS. Studium je vhodné jak pro chlapce, tak i pro dìvèata.
Junior univerzita je koncipována jako multidisciplinární, jeliko oblast zamìøená na záchranáøství spojuje
mnoho z techniky a pøírodovìdných oblastí. Teoretické znalosti a praktické dovednosti získají áci od
zkuených pedagogù a lektorù z øad pracovníkù Ústøední hasièské koly, Støední prùmyslové koly v Hranicích,
VBTU Ostrava a pøísluníkù HZS ÈR. Samotná výuka bude doplnìna o praktické ukázky, pokusy a
praktickou èinnost. Pøi výuce bude také vyuita výpoèetní, audiovizuální a odborná technika.
Bìhem studia Junior univerzity se áci seznámí s celou øadou témat. Výuka je plánována s dùrazem na
praktickou èinnost a bude vyuito i laboratoøí VBTU Ostrava a zaøízení a dílen SP Hranice. Výuka bude
doplnìna o zajímavé exkurze napø. stanice Hasièského záchranného sboru ÈR, Velký svìt techniky v Ostravì
atd.
Koncept projektu bude simulovat prùbìh studia na vysoké kole formou odpovídající úrovni cílové skupiny.
Studenti se budou nejdøíve muset na studium pøihlásit. Pøed zahájením studia se uskuteèní slavnostní
imatrikulace, mladí studenti sloí slib. Hodnocení studentù bude jako na vysoké kole probíhat kreditním
systémem. Na závìr probìhne na akademické pùdì VBTU Ostrava slavnostní promoce a pøedání diplomu.
Celé studium se bude sestávat ze tøí víkendových soustøedìní a týdenního prázdninového soustøedìní.
Financování projektu
Projekt je zásadním zpùsobem financován ústøedím Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska z finanèní dotace
poskytnuté Ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR. Nicménì zpùsob financování a hodnota
rozpoètu si vyadují i úèastnický pøíspìvek ze strany pøihláených studentù ve výi 1.000 Kè za studenta za
celé studium, co je cca 10 % skuteèných nákladù. Za tuto cenu pro nì bude zabezpeèeno stravování a
ubytování po 12 dnù trvání studia, zabezpeèena kvalitní výuka, exkurze a doprava v rámci projektu s výjimkou
dopravy na jednotlivá soustøedìní. Vìøíme, e dopravu na soustøedìní se ujmou domovské SDH s vyuitím
svých dopravních prostøedkù. Odmìnou jim za to budou vzdìlanìjí mladí hasièi, co je pro budoucnost SDH
nepopiratelným pøínosem. Stejnì tak se nabízí, aby domovské SDH zaplatily úèastnický poplatek (nebo jeho
èást). Finanèní pomoc je moná i od obecních úøadù.
Prioritou pro organizátory této vzdìlávací akce je bezpeènost dìtí. Proto v èase mimo výuku, tj. odpolední a
veèerní hodiny se ákùm bude vìnovat pedagogický dozor, který se postará o smysluplnou náplò dìtí v jejich
volném èase.
Jsme pøesvìdèeni, e pøicházíme s velmi zajímavou a hodnotnou nabídkou, která osloví mladé hasièe a také
jejich vedoucí a rodièe. Na úspìnou spolupráci se tìí
5

Ing. Jan Karger v. r., øeditel koly

Z nové moderní hasièské zbrojnice se tìí romitáltí dobrovolní hasièi. Promìnil se v ni objekt, na nìm
pracoval zub èasu.
Novou hasièárnu slavnostnì otevøeli hasièi spolu s vedením obce Romitál na umavì. Hasièi tak nejenom
mají kam dávat hasièskou techniku, ale získali také zázemí pro sebe. Prostory v hasièárnì ale budou moci
vyuívat Romitáltí i pro jiné úèely.
Rekonstrukce staré budovy vyla na více ne devìt milionù korun. Obec èistì na zbrojnici obdrela dotaci
od Ministerstva vnitra a Jihoèeského kraje. Tento pøíspìvek pøesáhl 2,5 milionu korun.
Na hasièskou zbrojnici jsme nechali zrekonstruovat starý objekt, který v minulosti slouil jako jídelna s
kotelnou, pak také jako restaurace, hotel. V posledních letech to byla chátrající budova, popsala starostka
Romitálu na umavì Alena evèíková. V pøízemí budovy je nyní gará na hasièskou techniku, take hasièi
už ji nemusí schovávat do plecho vé garáže, kde měli i všechno ostatní. „V patře jsou dvě klubovny,“ říká
Alena evèíková. V jedné je zázemí pro hasièe, kde mají i atny a sociální zaøízení.
Druhá klubovna bude slouit pro dìti a hasièskou mláde. A první velká místnost bude také sportovní
centrem, kde tøeba bude fitness a podobnì, doplnila starostka. Je to moc hezké, je spokojena. Jsme rádi,
e jsme tak zachovali tu budovu na zbourání a e hasièi mají koneènì poøádné zázemí. Nová zbrojnice
nespadla hasièùm do klína jen tak. Sami také pøi stavbì pøiloili ruku k dílu. Organizovali brigády a mimo
jiné vyøezávali pryè staré kotle. Moc jim i firmì dìkuji za pomoc, øíká starostka.
Souèástí hasièské techniky v Romitále je nový devítimístný dopravní transportér a obec se bude snait
získat pro své hasièe jetì poøádnou novìjí autocisternu.
Na slavnostní otevøení nové hasièárny pøilo plno lidí vèetnì zástupcù jiných hasièských sborù, kraje, obce
a vech, kdo se na stavbì podíleli. Cedulí s oznaèením bude zbrojnice vybavena pozdìji.
Zdroj: Èeskokrumlovský deník, autor: Zuzana Kyselová
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Fotbalisté z øad èlenù Sboru dobrovolných hasièù
Pøední Výtoò uspoøádali v sobotu 19.09.2020
dokopnou. Od 13:00 hodin probìhlo utkání v malé
kopané, kterého se zúèastnili i nae dìti. Dokopná
pokraèovala v Hasièském klubu, pekla se uzená
kýta a toèilo výborné pivo. K poslechu nám hrála
nae úasná kapela Výtoòanka.

Kdy potøebujeme hasit poár v nepøístupném
terénu, mùeme vyuít také bambi vak zavìený
pod vrtulníkem. Spolupráci s Policií ÈR pøi haení
bambi vakem jsme cvièili v sobotu v Lipnì nad
Vltavou.
Úèastnili se profesionální hasièi ze stanice
Frymburk a dobrovolní hasièi obcí Pøední Výtoò,
Frymburk, Èerná v Poumaví, Horní Planá a Vyí
Brod.

Jiøí Øechtáèek, Starosta Sboru dobrovolných hasièù Pøední
Výtoò

I pøes coronavirová opatøení se 12.9. uskuteènila
tradièní soutì Memoriál P. Durèi v Louèovicích
Zvítìzilo SDH Dolní Dvoøitì A. 2.místo Dolní
Dvoøitì B. 3.místo Pøední Výtoò.
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Záøí zaèalo úèastí mladých hasièek na
dvoudenním cvièení Rescue Marathonu kids
edition v Kostelci u Heømanova Mìstce, které
se konalo ve dnech 4. a 5. 9. 2020. Cvièení
bylo zamìøeno na zvládání zdravovìdy,
pomoci lidem pøi sloitých ivotních situacích
a základy poární ochrany.
Byly zde zásahy pøi kontaktu s chemikáliemi.
pøi epileptickém záchvatu a pøi dopravní
nehodì, kde se mnozí setkali s meními
zranìními a zpanikaøenými lidmi. Zásahy byly
noèní a byly zamìøeny na vzájemnou
spolupráci. Druhý den byl soustøedìn na 10
stanovi a zamìøen pokadé na jinou situaci,
napø. jak se zachovat pøi autonehodì nebo co dìlat pøi pokousání psem.
Velké podìkování patøí èlenùm SDH Prostøední Svince, kteøí byli ochotni vìnovat mladým èlenkám svùj
osobní volný èas a vìnovat se jim nejen na samotným cvièení, ale i pøi nácviku. Pøi pravili pro nì silný záitek
a ty v budoucnu mohou svým bliním být uiteèné.

V loòském roce jsme si stanovili cíl, poøídit
pro ná sbor dobrovolných hasièù novou
hasièskou støíkaèku. Získali jsme dotace od
Agrofertu ve výi 50.000, Kè, od Obce Dolní
Tøebonín rovnì 50.000 , Kè a sami jsme
pøispìli 25.000, Kè. Støíkaèka byla
zakoupena a v sobotu. 19. záøí zorganizovali
dobrovolní hasièi svìcení nové støíkaèky. Pøi
té pøíleitosti byla nová hasièská støíkaèka
nejen posvìcena páterem Rafaelem Kacou,
ale i pojmenována hlavním pøedstavitelem
historického filmu Krèín, hercem
Ondøejem Veselým. Ten se seznámil
s nìkterými naimi èleny SDH pøi natáèení,
kteøí mu byli nápomocni pøi vytváøení hlavní
postavy, Jakuba Krèína z Jelèan a Sedlèan,
a byl pozván na køest nové hasièské
støíkaèky, aby se stal jejím patronem.
Zároveò nu bylo udìleno èestné èlenství.
Udìlení jména hasièské støíkaèky Jakub
i posvìcení se zúèastnili za Obec Dolní
Tøebonín místostarostka paní Jana
Machová a za Okresní sdruení SH ÈMS
pan Ing. Alfréd Krenauer.
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Ve mìstì Volynì se 3. 10. 2020 konal 14. roèník Volyòského Firemana. Jednalo se o disciplíny TFA.
Tohoto klání se zúèastnil Ná zástupce Karel Malák. Celou tuto trasu zvládl v èase 3:53, a proto mu patøilo
3. místo v kategorii MUI. Druhé místo mu uteklo o jednu vteøinu. S Karlem mimo jeho kolegù vyrazil na
závod i starosta OSH Alfréd Krenauer, který chtìl vidìt tuto soutì i v jiných okresech.
SDH Frymburk

V sobotu 15. 8. 2020 dopoledne probìhl 1. roèník nové hasièské soutìe TFA 2020 pod patronací starosty
mìstyse pana Oty Øezáèe. Nejedná se u o soutì drustev, jak tomu bylo pøi noèních soutìích po dlouhá
léta, ale o soutì jednotlivcù. Vyzkoueli jsme nìco nového a podaøilo se. Jsme vùbec první sbor
dobrovolných hasièù v okrese Èeský Krumlov, který tuto soutì poøádá. Úèast nebyla tak vysoká, na kterou
jsme byly v minulosti zvyklí. Celkem pøijelo est závodníkù z okresù: Èeské Budìjovice (SDH Sedlce),
Jindøichùv Hradec (SDH Drunèe), Tábor (SDH Mladá Voice a SDH Bìleè), Plzeò jih (SDH Èiice) a ètyøi
soutìící zastupovali ná okres, jeden z nich SDH Hubenov, dalí SDH Omlenice a dva domácí, bratøi
Malákové. Návtìvou nás také pøiel podpoøit starosta OSH Èeský Krumlov pan Alfréd Krenauer.
Soutì se tentokrát konala na umìlém høiti pod naí základní kolou. Poèasí nám pøálo a i o diváky nouze
nebyla. Vítìzem se stal bratr Jiøí Melecký z SDH Drunèe v minutovém èase 3,42,06. Druhé místo získal
bratr Michal Mare z SDH Bìleè s èasem 3,48,89 a tøetí místo vybojoval bratr Petr Sùsa z SDH Sedlce
v èase 3,50,48. Bratr Jakub Semrád z SDH Mladá Voice vybojoval ètvrté místo v èase 3,56,64. Pátou
pøíèku získal bratr Pavel Hauer z SDH Èiice s èasem 4,07,16. esté místo zùstává doma ve Frymburku
díky bratru Karlu Malákovi, který probìhl cílem v èase 4,22,01. Na sedmém místì s èasem 10,46,01 skonèil
bratr Miloslav Ivaniè z SDH Hubenov. Jak nelehká a nároèná soutì TFA ve skuteènosti je, si vyzkouel a
krásné osmé místo vybojoval nejmladí úèastník soutìe, ná teprve 16 letý frymburák Ondøej Malák v èase
13,13,47. Soutì bìel poprvé. Díky Ondro, pøítí rok bude výkon i umístìní urèitì lepí. Soutì nedokonèil
pro netastné rozloení svých sil a pro absolutní vyèerpání ze soutìe odstoupil bratr Tomá Køivský z SDH
Omlenice (ale i on byl odmìnìn pamìtní medailí a diplomem).
Po rozdání pohárù, diplomù a vìcných cen se pøihlásil zástupce rakouských hasièù, který sledoval jako
divák naí soutì a sdìlil nám, e u nich také soutìí v disciplínách TFA a poádal nás, zda by mohli pøítí
rok pøijet si zasoutìit. Pokud ve dopadne dobøe, mùeme pøítí rok v srpnu poèítat s mezinárodní úèastí.
Dalí informace mùete získat a fotografie si prohlédnout na naich stránkách www.hasicifrymburk.cz a
nebo na FB stránkách Hasièi mìstyse Frymburk
Václav Lieblstarosta
Karel Malákvelitel soutìe
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Okresní odborná rada prevence vyhodnotila práce dolé z rùzných sborù a kol okresu Èeský Krumlov
a výsledky byly odeslány zúèastnìným subjektùm. Z pochopitelných dùvodù pavdìpodobnì letos nedojdek
k veøejnému vyhodnocení a pøedání cen. Výhercùm ale ceny urèitì nìjakým zpùsobem doruèíme.
Výstavu prací, které nebyly odeslány jako postupující do krajského kola, si mùete od 15.10. do 15.11.
prohlédnout v Mìstské knihovnì v Kaplici.
Za OORP Rùena Lepová

10

Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska
Kanceláø Sdruení, Øímská 45, Praha 2 vydává
Metodický pokyn starosty SH ÈMS pro 47. roèník soutìe

a) Vyhlaovatelem soutìe je Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska (SH ÈMS).
Soutìe se mohou zúèastnit dìti, áci a mláde vìku do 18ti let vrámci èinnosti kolní i mimokolní (Domy
dìtí a mládee /DDM/, drustva mladých hasièù /MH/, skautské organizace apod.),
b) nositelem úkolu je Ústøední odborná rada prevenceSH ÈMS, respektive Okresní a Krajské odborné
rady prevence SH ÈMS ve spolupráci s Ústøední odbornou radou mládee, respektive s okresními a
krajskými radami mládee. Spolupráce ostatních odborných rad se tímto nevyluèuje.
Soutì je organizována pro zaøízení:
 kolská  mateøské koly, základní koly, základní umìlecké koly, koly pro dìti, áky a studenty se
speciálními vzdìlávacími potøebami(zákon è. 561/2004 Sb. ze dne 24. záøí 2004 o pøedkolním, základním,
støedním, vyím odborném a jiném vzdìlávání (kolský zákon) ve znìní pozdìjích pøedpisù),gymnázia,
støední koly, uèilitì,
 mimokolská  DDM, sbory dobrovolných hasièù (SDH), skautské oddíly apod. Soutì má tøi èásti a
probíhá v nìkolika vìkových kategoriích:
1. literární
2. výtvarnou
3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií (DT)
Celé propozice ke staení zde

Vechna SDH, která mají zájem ádat mají tak dostateèný prostor na prostudování materiálu a pøípravu
ádosti. Jedná se o podporu sportování dìtí a mládee 3  23 let a to ve 100 % nákladù.
Základní podmínka: adatel (SDH) je zapsán v Rejstøíku sportu (vèetnì aktuálního stavu sportovcù a
trenérù).
https://www.agenturasport.cz/nsazverejnilavyzvumujklub20212/
Dalí informace zde

 Èíslo úètu OSH Èeský Krumlov:
do poznámky napø.èlenské pøíspìvky SDH 

1) zahájení
2) kontrola usnesení
3) informace z jednání VV OSH, VV KSH
4) informace o èinnosti SDH
5) diskuze (ocenìní èlenù)
6) usnesení
7) závìr
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SDH
SDH/OSH
SDH
SDH
OSH
SDH
okrsky
OSH
SDH
SDH
okrsky
OSH
SDH
SDH
SDH/OSH
KSH
SDH
SDH
OSH
OSH
OSH
OSH
OSH

Výroèní valné hromady SDH*
Mzdy  vyúètování dotací
Hláení o èinnosti za pøedchozí rok
Registraèní list mladých hasièù
Inventury OSH odeslat na SH ÈMS
Odvod èlenských pøíspìvkù **
Valné hromady okrskù
Hláení o èinnosti za okres
Pøiznání danì z pøíjmu na místnì pøísluný FÚ
Pøehled o majetku a závazcích za pøedchozí rok***
Okrskové soutìe
Okresní kola soutìí Plamen a PS
Zimní tábory  vyúètování dotací
Letní tábory  ádosti o dotace
Poadavky na dotace v daném roce
Krajské soutìe  Plamen, PS
Letní tábory  vyúètování
Oznámení o èerpání dotací
Vzdìlání  èerpání dotací
Dotace na provoz OSH
Volnoèasové aktivity  èerpání dotací
MTZ  èerpání dotací
Pøehled o majetku a závazcích za okres****

Od listopadu do 31.1. násl. roku.
10.1.
31.1.
31.1.
31.1.
28.2.
28.2.
28.2.
31.3.
30.4.
Do poloviny kvìtna
Do poloviny èervna
15.5
24.5.
31.5.
èerven
30.9.
30.9.
20.11.
30.11.
30.11.
30.11.
31.12.

*V pøípadì, e se z prùbìhu volebního období zmìní statutární zástupce SDH, je tøeba po VVH na OSH poslat vyplnìný
Registraèní list.
** Povinnost SDH zaplatit èlenské pøíspìvky daného roku a to vdy za èleny uvedené v Hláení o èinnosti SDH k 1.1. daného
roku. Poèty èlenù jsou pøebrány z programu CE k datu 31.12. pøedchozího roku, proto pøípadné odhláky musí být datovány
nejpozdìji 30.12.
*** Zaslání na OSH Pøehled o majetku a závazcích (Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát, pokud úètujete v podvojném úèetnictví) z
pøedelého roku za SDH.
**** Zaslání Pøehledu o majetku a závazcích za vechna SDH okresu do spolkového rejstøíku vedeného Mìstským soudem
v Praze. (odesílá OSH)
Potøebné tiskopisy ke staení na https://www.dh.cz/index.php/usekvnitroorganizacni/dokumenty

oshceskykrumlov@gmail.com
alfred.krenauer@gmail.com
602482674
sipkova.ruzenka1@gmail.com
724 270 248, 727 814 457
vaclav.holemy@seznam.cz
723 432 707
hatitibesednice@seznam.cz
728 545 390
ptakopis@seznam.cz , 724 826 717
berans@centrum.cz, 602469017
waclav.nowak@seznam.cz, 603 970 668
martula.g@gmail.com, 606 213 033
info@truhlarstvihanis.cz, 601 100 081
AntoninLabaj@email.cz, 608 308 508
774 614 863
osh.maradova@seznam.cz, 724 236 670
Ivana.67@seznam.cz
773 456 692
Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 10. 2020. Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10. 12. 2020.
Kontakt:oshceskykrumlov@gmail.com Tel. 727 814 457, Hasièský zpravodaj také na http://www.oshceskykrumlov.wz.cz/
Za pùvodnost, jazykovou a vìcnou správnost zveøejnìných pøíspìvkù odpovídají autoøi.
Pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce nebo OSH. Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout.
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