V úvodu mého slova starosty Vás chci vechny pozdravit a podìkovat tìm, kteøí
nezbytné tiskopisy k daným termínùm.
Je pravdou, e to nebylo u vech sborù 100%. 100% se to povedlo, i kdy u nìkterých po nìkolika
urgencích pouze u
V ostatních vìcech se musí nìkterá SDH trochu polepit napø.
(
) u kterých byla povinnost odevzdání do 28. února 2021. OSH svou povinnost vùèi ústøedí
SH ÈMS muselo splnit a poplatek za okres zaplatit. Proto ji ponìkolikáté Vás chci poádat o splnìní tohoto
dluhu.
Teï je jetì pro sbory povinnost zpracovat a odevzdat materiály

na FÚ a to :
do 3.5.2021 pøi podání v papírové podobì a do 1.6.2021 v podání elektronickém. Ti, kteøí si u
zpracovali podklady, vedou si jednoduché úèetnictví a mají vyplnìný a podepsaný
, zalou tiskopisy na okres, aby na nìj nezapomnìli koncem roku.
Od 12.4.2021 zaèínají platit nová opatøení, se kterými se èásteènì uvolní nìkteré monosti umoòující
organizování sportovní èinnosti ve venkovním prostøedí ve skupinách do 20 osob.
/na rozdíl od profesionálních sportovcù/. Sportovci a cvièící osoby mají
výjimku z noení respirátorù v dobì tréninku, cvièení, zápasu, soutìe apod. vèetnì bìhu a jízdy na kole ve
venkovních prostorech, a to za podmínky, e se nacházejí alespoò 2 metry od jiné osoby, nejednáli se o èleny
domácnosti.
Ve ostatní se bude rozvolòovat dle aktuální situace podle poètu nakaených na COVID19. Budeme vìøit,
e se ve bude obracet k lepímu.
Pøeji nám vem brzké setkávání v naí spolkové èinnosti v lepích èasech.☺

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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ádost o pøestup zde
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Národní sportovní agentura na svých webových stránkách zveøejnila postup pro ztotonìní Konceptu
Rozhodnutí podepsaného zástupcem adatele v rámci schvalovacího procesu pøidìlení dotace = JAK
PODEPSAT SPRAVNÌ ROZHODNUTÍ o poskytnutí dotace.
Aktualita pro adatele dotace Mùj klub 2021

Váená paní starostko, váený pane starosto,
dovolujeme si Vás informovat o vyhláeném dotaèním programu Ministerstva vnitra  generálního
øeditelství HZS ÈR  Úèelové investièní dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2022.
Jedná se o 3 dotaèní výzvy, které si kladou za cíl vybavit jednotky SDH v obcích, které jednotky zøizují. J
Jsou to tyto výzvy:
o Dotace a 2 500 000 Kè
o Podpora 70 % z uznatelných nákladù
o Pro JPO II. a III.

o Dotace a 450 000 Kè
o Podpora 70 % z uznatelných nákladù
o Pro JPO II., III. a V.

o Dotace a 4 500 000 Kè
o Podpora 50 % z uznatelných nákladù
o Pro JPO II., III. a V.
Celková alokace èiní 310 000 000 Kè.

V pøípadì zájmu se nám neváhejte ozvat. Nai specialisté vám rádi zodpoví vekeré dotazy pøi nezávazné
konzultaci, která je zdarma.
Rádi pro vás vytvoøíme projektovou dokumentaci, sestavíme ádost o dotaci, vèetnì vekerých potøebných
pøíloh a vyøídíme administraci veøejných zakázek. Vechny sluby máme pod jednou støechou, tudí jde
vechno rychle a hladce. Vy budete mít s dotaèní ádostí minimum starostí.
Pouze v minulém roce jsme podali 112 úspìných dotaèních ádostí a získali pøes 702 milionù korun pro
nae klienty. Máme úspìnost získávání dotací pøes 80 %.
Kontaktujte nás na naich webových stránkách nebo na telefonním èísle +420 605 283 808.
tým Dotaèní prùvodce / Artendr
Bc. Krytof Vodièka
Marketingový manaer
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Kdy se hraje o èas. Nová dokumentární série ve které jsou zachyceny nejvìtí události u kterých jsme za
poslední roky zasahovali.
Díky unikátním zábìrùm z naich zásahù se nachvíli pøenesete na místo události a uvidíte jak to vypadá
kdy jde o vteøiny.
Zaèínáme ve ètvrtek 15.4. ve 21:30h na ÈT2.

Podrobná zpráva zde
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V minulých týdnech probìhla na Tatøe výmìna filtrù
paliva, výmìna filtrù serva + olej, výmìna vzduchových
filtrù, výmìna + seøízení vstøikù, seøízení ventilu,
výmìna simerinku ventilátoru + unaeè, výmìna
simerinku spojovací tyè ventilátoru, výmìna
pøepadových trubek za celokov, výmìna tìsnìní víka
motoru za nové, výmìna podloek vík hlav válcù
motoru, výmìna tìsnìní víka regulátoru vstøikovacího
èerpadla. Tuto rozsáhlou výmìnu a opravu nám
zasponzoroval pan Luká Mrázik a za to mu celá nae
vyjezdová jednotka dìkuje.

Letos podruhé  a na delí dobu asi naposled  se mùeme pochlubit novým automobilem :)
12.bøezna jsme pøevzali novou cisternovou automobilovou støíkaèku CAS 20/4000/240  S 2 R na podvozku
TATRA T815 4x4.2.
Na nákup CAS a DA ( leden 2021) pro JSDH byly vyuity finanèní prostøedky z dvou dotaèních titulù:
Ministerstvo vnitra, Generální øeditelství HZS ÈR a Dotaèní program Jihoèeského kraje.
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V kadém èísle naeho okresního zpravodaje nabídneme soutì o drobné ceny.
Pùjde vdy o hasièskou tématiku, abychom vechno nezapomnìli :).
První je tady køíovka. Vylutìné køíovky posílejte na email oshceskykrumlov@gmail.com
. Vylosujeme tøi výhercem, pro které bude pøipravena odmìna.
V dalím èísle otiskneme øeení i jméno výherce.
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Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 4. 2021. Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10. 6. 2021.
Kontakt:oshceskykrumlov@gmail.com Tel. 727 814 457, Hasièský zpravodaj také na http://www.oshck.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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