Chtìl bych Vás v letoním roce v prvém èísle naeho hasièského zpravodaje co nejsrdeènìji pozdravit
a popøát hlavnì zdravíèko, klid a pohodu do dalích dnù. I kdy jsme si pøáli, aby nás COVID v tomto
roce u nechal koneènì volnì a svobodnì pracovat, zatím se tak nedìje a ani se to k tomu nikterak
nepøibliuje.
Myslel jsem si, kdy jsme omezeni pandemií, e nebude tolik problémù s pøedáváním podkladù
(Rozvahy a pøílohy, hláení, platba èlenský pøíspìvkù ..) k dalímu zpracování v rámci naeho okresu.
Jen mohu podìkovat vem, a byla jich vìtina, kteøí svou povinnost splnili na 100%.
Ale máme mezi námi jetì 3 sbory, kteøí nesplnily základní povinnost za rok 2019 a to je zaplacení
èlenských pøíspìvkù. I po urgencích, rozesláním sms, emailu èi oslovením o pomoc místnì pøísluného
OÚ nepøila z nejmenovaných sborù ádná zpráva èi odpovìï. V tomto pøípadì jsme nuceni rozhodnout
o
(To znamená, e daný SDH pro OSH v tomto
období "jako" neexistuje).
Z toho vyplývá následující :
1) SDH není od 1.1. tohoto roku pojitìn proti úrazu pøi èinnosti SDH
2) SDH, dritel akcií HVP a.s., respektive jeho zásahová jednotka není pojitìna proti úrazu pøi
zásahu a odborné pøípravì
3) SDH nemùe v tomto roce obdret ádné ocenìní a vyznamenání pro SDH, ani své èleny
4) SDH, ani jeho zástupci se nemohou zúèastòovat jednání i akcí poøádaných OSH
Pokud SDH èlenské pøíspìvky do konce daného kalendáøního roku na OSH neodvede v plné výi, bude
výkonným výborem OSH podán shromádìní pøedstavitelù sborù návrh na zruení SDH se zpìtnou
platností k 1.1. daného kalendáøního roku.
Návrh na zruení SDH, respektive vykrtnutí z registru organizaèních jednotek pøedloí OSH
výkonnému výboru SH ÈMS nejpozdìji do 31.3. následujícího kalendáøního roku.
Proto chci sbory, kterých se problém týká, touto cestou jetì jednou poádal o co nejrychlejí nápravu. Je to
v zájmu nás vech a reprezentace celého naeho okresu.
Pøeji nám co nejrychlejí pøechod ze zákazù a opatøení do normálního, plnohodnotného svobodného
spoleèenského ivota.
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Celý text ke staení zde

Od února letoního roku mùete informace z naeho okresního sdruení najít na nové webové stránce OSH
Èeský Krumlov
Zatím je k dispozici základní verze webu, který budeme podle potøeby doplòovat. Na úvodní stránce nyní
najdete dùleité termíny pro sbory. Na stránkách najdete vechny dùleité kontakty na OSH, èíslo úètu k
odvodu èlenských pøíspìvkù, Hasièské zpravodaje, odkazy na formuláøe a dalí potøebné informace. Pokud
byste potøebovali informaci, kterou jste zde nenali, zalete poadavek
na email: oshceskykrumlov@gmail.com a my se postaráme o nápravu.
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Teplo vyrábí tepelné èerpadlo firmy Stiebel Eltron. Pøímo ve zbrojnici je instalováno 6 stokilových
radiátorù. V ostatních prostorech dalích 9 radiátorù. Realizace trvala 3 týdny. Sputìní se oèekává v prvním
týdnu mìsíce února. Celou investici hradí Obec Pøední Výtoò.
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Nový dopravní automobil
Ve ètvrtek 21.1 2021 jsme se doèkali. V loòském roce jsme získali dotaci pro SDH na dopravní automobil,
který bude mimo jiné vyuíván k dopravì dìtí na soutìe v poárním sportu. Pøevzetí DA zajistili starostka
obce a velitel JSDH za úèasti starosty SDH a nìkolika dalích èlenù.
RL

Pøipomínáme, e probíhá celostátní soutì Poární ochrana oèima dìtí a mládee a do poloviny máte èas
s dìtmi tvoøit soutìní práce. Celé propozice zde
Vyhodnocení loòského kola najdete tady
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Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 12. 2020. Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10. 4. 2021.
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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