
èím slavnostnìj�ím mù�u zaèít v tomto èísle hasièského zpravodaje ne�
tím, �e dne  jsem se zúèastnil z titulu funkce starosty OSH
Èeský Krumlov slavnostního pøedání titulu .
Tento významný akt se konal v reprezentaèním sále Centra hasièského
hnutí v pøibyslavském zámku. Pøedávání vyznamenání se ujali èestný
starosta SH ÈMS Jan Slámeèka, èestný námìstek starosty SH ÈMS
Lubomír Janeba, pøedseda  Ústøední kontrolní a revizní rady SH ÈMS
Ing. Jan Bochòák a vedoucí  Aktivu Zaslou�ilých hasièù Josef Netík.
A kteøí hasièi z na�ich øad to byli :

 z SDH Tøísov a  z SDH Rájov. Dìkuji Vám za
Va�í celo�ivotní práci a tím i reprezentaci na�eho okresu na té nejvy��í
úrovni.
Dal�ím datem v tomto nabitém mìsíci bylo

 té� v Pøibyslavi v uèebnì Centra hasièského hnutí
 Kurzu jsem se zúèastnil sám osobnì, jeliko� mi konèí 5ti letá platnost této odbornosti, kterou

potøebujeme k pro�kolování na�ich rozhodèích v okrese, abychom se mohli zúèastòovat i vy��ích soutì�í
ne� jen v rámci na�eho okresu. A tímto vyzývám v�echny stávající i nové zájemce o tuto odbornost, aby se
mi pøihlásili prostøednictvím emailu: alfred.krenauer@gmail.com  do konce ledna 2023. V mìsíci únoru
2023 by probìhlo �kolení v klubovnì SDH Prostøední Svince. Bli��í informace a podklady Vám budou
zaslány na Vá� kontaktní email. Pøedem dìkuji za Va�e odpovìdi.
Urèitì u� v tìchto dnech (napø. SDH Poøe�ín 2.12., SDH Sobìnov 3.12., SDH Malonty, SDH Tøísov a SDH
Ple�ovice 10.12.22)  probìhly a u ostatních se pøipravují na výroèní valné hromady (VVH). Proto Vás chci
touto cestou po�ádat na dùle�ité body, které by na tìchto VVH mìly být sdìleny, a i v nìkterých bodech i
odsouhlaseny tímto shromá�dìním. Souèástí zpravodaje, ale i na webových stránkách na�eho OSHCK jsou
tyto termíny, podklady a odkazy jsou    zpracované, a jsou pro v rámci správného fungování sboru nutné
zpracovat a odeslat na po�adované vy��í územní celky na�eho SH ÈMS. Vím, �e to není nic zábavného, ale
potøebné pro celkové fungování OSH jako celku. Doufám a vìøím, �e se s tìmito povinnostmi v�ichni bez
vìt�ích komplikací popasujeme a budu se na Vás v�echny tì�it, jak osobnì, tak i prostøednictvím Va�eho
SDH. Vìøím, �e se v novém roce bez vìt�ích zmìn setkáme a budeme se dále sna�it co nejlépe
reprezentovat to, k èemu jsme se sami dobrovolnì pøihlásili.  Dìkuji v�em za v�e, co jste pro na�e celé
SH ÈMS udìlali.
Pøeji Vám i v�em Va�im blízkým pøíjemné pro�ití svátkù vánoèních a hodnì zdraví, �tìstí a spokojenosti
do nového roku 2023.
                                                                         Ing. Alfréd Krenauer  starosta



Od 1. 1. 2023 dle Zákona è. 261/2021 Sb. bude státní správa postupnì (do 31.3.2023) zøizovat
v�em právnickým subjektùm vèetnì spolkù tj. i Sborùm dobrovolných hasièù.  To se projeví

v tom, �e budeme muset s finanèní správou písemnì komunikovat prostøednictvím této datové schránky. Pøi
podání Pøiznání k dani z pøíjmu právnických osob ji� nebudeme moci pou�ít papírovou formu, ale musíme
pøiznání podat elektronicky ve formátu XML.

Nutnost podat Pøiznání k dani z pøíjmù právnických osob se týká pouze tìch SDH a Okrskù, které mají
jakýkoliv pøíjem, který podléhá dani z pøíjmù a tento pøíjem není osvobozen od danì z pøíjmù. Jsou to
pøíjmy:

 z podnikání
 z pronájmu
 z reklamy
 z èinností, které jsou na�im posláním (èl. 3 Stanov) pokud na nich dosahujeme zisk

Tyto subjekty pouze informují písemnou formou pøíslu�ný finanèní úøad
(napø. datovou schránkou), �e nemají pøíjmy, které jsou pøedmìtem danì z pøíjmù právnických osob nebo
jsou od danì osvobozeny

Termíny:
  valné hromady  musí být ukonèeny nejpozdìji

do (Vzor usnesení è. 1 za rok 2022)

  valné hromady musí být ukonèeny nejpozdìji do  (Vzor usnesení è. 2)

Doporuèený program valné hromady:

1)  Zahájení a pøivítání hostù

2)  Volba návrhové komise (tøíèlenné)

3)  Volba zapisovatele a ovìøovatelù zápisu (1 zapisovatel + 2 ovìøovatelé)

4)  Zpráva o èinnosti za daný rok (pozn. pro SDH, která èerpají dotaci NSA �Mùj klub� = výroèní zprávu
o èinnosti za daný rok)

5)  Zpráva o hospodaøení, úèetní uzávìrka za daný rok

6)  Zpráva revizora

7)  Návrh plánu èinnosti na dal�í rok

8)  Návrh rozpoètu na dal�í rok

9)  Diskuse (ocenìní èlenù, vý�e èlenských pøíspìvkù, pøijetí nových èlenù apod.)

10)  Volba zástupcù sboru/okrsku na valnou hromadu okrsku, popø. shromá�dìní pøedstavitelù OSH

11)  Usnesení (vzor viz. pøíloha)

12)  Závìr jednání



Na jednání valných hromad doporuèujeme mimo vý�e uvedeného programu projednat:

a)  informace z jednání rozhodovacích orgánù OSH, KSH a SH ÈMS od poslední valné hromady

   · vyplnit v programu evidencesdh � � popøípadì
        odevzdat toto hlá�ení v písemné podobì bezprostøednì po konání VH,

· vyplnit a odevzdat  (pokud v SDH pùsobí)
(https://mladez.dh.cz/index.php/dokumenty/686smernicecinnostiskolektivymladych
hasicu2)

· vyplnit a odevzdat  (pokud v SDH pùsobí)
(https://sport.dh.cz/index.php/pozarnisport/dokumenty/330smernicesportovnichoddilush
cms)

· pokud  má  sbor  registrovaný  sportovní  oddíl,  provádìt sportovcù,  trenérù  atd.
(prùbì�nì  po  celý  rok)  a

 (je nutný soulad obou evidencí!!!)

· odeslat  do Sbírky listin veøejného rejstøíku

Metodické materiály k zabezpeèení valné hromady:
Platné Stanovy SH ÈMS èl. 75
https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/Stanovy_SH_%C4%8CMS_2021/Stanovy_SH_C
MS_9.7.2021__podepsane.pdf

Pøíloha è. 1 Pøíruèky funkcionáøe sboru

https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/priruckafunkcionare/Zajistenivalnychhromad
sboruprilohac.1.pdf

http://oshck.cz/


Plná moc

SH ÈMS � Sbor dobrovolných hasièù ��������������������������������..

se sídlem ������������������������������������������������.

IÈO:  �������������������  zapsán  v obchodním  rejstøíku  vedeném  Mìstským
soudem v Praze, se spisovou znaèkou L �����������..

zastoupen statutárním orgánem �����������������������������������.

zplnomocòuje

Bc. Nikolu Fenclovou
referentku vnitroorganizaèního úseku Sdru�ení hasièù Èech, Moravy a Slezska
adresa trvalého bydli�tì: Slabce 104, 270 41 Slabce
ID datové schránky: ux8ekav

k právním  jednáním  souvisejícím  s návrhem  na  zápis  zmìn,  zejména  pak  k pøevzetí
usnesení o zápisu zmìn do obchodního rejstøíku.

Zplnomocnìní v plném rozsahu zmocnìnec pøijímá.

V ����������.. dne ���������

....................................  ......................................
podpis zmocnitele  podpis zmocnìnce





Sdru�ení hasièù Èech, Moravy a Slezska vydává Organizaèní zabezpeèení
pro 49. roèník soutì�e �Po�ární ochrana oèima dìtí a mláde�e� pro rok 2023.

Výtvarná, literární a digitálnìtechnologická (dále jen DT) soutì� POODM má
dlouholetou tradici, s cílem zajistit vìt�í osvìtu mezi dìtmi a mláde�í v oblasti
nejen po�ární ochrany a ochrany obyvatelstva pøed mimoøádnými událostmi,
ale Integrovaného záchranného systému (IZS) jako celku.

Soutì� je organizována pro �kolská i mimo�kolská zaøízení a je zapsána
v Informativním seznamu soutì�í a pøehlídek M�MT ÈR pro �kolní rok
2022/2023.  Skládá se ze tøí èástí � literární, výtvarné a zpracování za pomoci
digitální technologie a zároveò probíhá v nìkolika vìkových kategoriích.

Podrobné informace vèetnì rozpisu kategorií a termínù odevzdání prací najdete zde

29.4.  Holubov              10:00
13.5.  Bene�ov nad Èernou        10:00
27.5.  Plamen Kaplice          10:00
17.6.  Bene�ov n.È.  O pohár starostky
24.6.  Mojné                10:00
25.8.  Omlenice  noèní
16.9.  Pøídolí               10:00
23.9.  Sobìnov              10:00

Okrsková soutì�
Omlenice
6.5.2022

OP Holubov 23.4.2022

OP Bene�ov nad Èernou 14.5.2022

https://www.dh.cz/images/Dokumenty/prevence/POOD/2023/OZ_POODM_2023.pdf


Preventivní cvièení a ukázka pro Z� Ro�mital na �umavì

Za úèasti preventistù okresu È.Krumlov (Schwarz Radek, Ivaniè Miroslav JSDHO Hubenov/Kaplice) a
èlenù SDH Ro�mitál se konalo 25.11.2022 cvièeni a ukázka evakuace �koly (po�ár �kolní kuchynì pøi
vaøení obìda). Následoval pøíjezd po�árních vozidel.
Po uspì�né evakuaci si dìti samy vyzkou�ely ha�ení s PHP a poté si prohlédly zásahovou techniku.
Následovala diskuze dìtí a hasicù, kdy dìti kladly záludné dotazy. Nakonec dìti dostaly od pøítomných
hasièù drobné dárky s hasièskou tématikou.

R. Schwarz

Podpoøeno z dotací M�MT







Poèátkem 80. let se èinnost ZPS ustálila v pravidelnou èinnost. Ka�dý rok jsme zaèínali spoleèným
námìtovým cvièením v rámci kaplického okrsku, kde se postupnì støídaly obce Omlenice, Dobechov,
Strádov, Hubenov, Skoronice, závod Jihostroj Kaplice, Malonty, podnik Jihostroj Vele�ín, �ïár a Blansko.
V té dobì námìtová cvièení øídil, usmìròoval a vyhodnocoval dlouholetý velitel okrsku Kaplice Alois
Grénar. Sezóna pro nás zaèínala úèastí dru�stev na okrskové soutì�i. Jihostroj mìl v té dobì zastoupení ve
v�ech vìkových kategoriích. Na okrskových kolech se s konkurencí potkávala dvì dru�stva MP, jedno
dru�stvo dorostencù, dvì dru�stva mu�ù a jedno dru�stvo �en. Nebylo jednoduché zajistit nejen dostatek
pracovních stejnokrojù, sportovní obleèení a vybavení, pøípravu materiálu k výcviku a soutì�i, ale i
dostateèný a kvalitní poèet cvièících a jejich vedoucích.
  V roce 1984 pøebírá Josef Schallenberger mladé po�árníky  a pøihla�uje 2 dru�stva do celostátní hry
Plamen. Soubì�nì jeho bratr, Vladimír Schallenberger, sestavuje dru�stvo dorostencù a hned úspì�nì
reprezentují Jihostroj na branném závodì v obci Frymburk. Mezi zakládající èleny patøili mladíci roèník
1968 1970 Franti�ek Holemý, Karel Holemý, Leo� Neuberg, Jaroslav Jokl, Jan Hálek, Josef Flaschitz,
Petr Korch, Libor Piksa, Miroslava Holemá a Stanislava Cipínová. Otevøením cvièného celookresního
stadionu v Kaplici za koupali�tìm v prùbìhu roku 1985, se pro nás zjednodu�ila a ulehèila pøeprava
prostøedkù nejen pro výcvik, ale i sportovních pøeká�ek  pro po�ární sport. Pro OV SPO v È.K. bylo na
dlouhá léta vyøe�eno konání okresních a po té i krajských kol v PS dospìlých, vèetnì poøádání okresních a
krajských kol hry Plamen a to i v dorostenecké kategorii.
  V tomto období roz�iøují øady dru�stva �en Eva Dufková, Edita �ulová, Alena Michálková, �ofie
Kuèerová, Dana Petrovièová, Jana Ondøichová, Slavomila Schallenbergerová a Anna Vaòková, �ivotní
partnerka velitele ZPS Václava Vaòka. I dru�stva mu�ù potøebovala roz�íøit stavy. Novými èleny ZO se
postupnì stávají Franti�ek Kvapil, Josef Jakubèík, Marcel �acl, Pavel Jakl, Petr Korch a Michal Kaèala.
Tímto byly polo�eny pevné pilíøe k rozmanité èinnosti sboru a to nejen na soutì�ní úrovni. V polovinì 80. let
byla navázána velice úspì�ná a prospì�ná spolupráce s vojenským útvarem v Kaplici. Po otevøení cvièného
stadionu toti� nebylo v�e dokonèeno. Hospodáøská budova byla sice dostavìna, ale bez elektrické a
vodovodní pøípojky. Èást areálu nebyla prùjezdná. Právì vojáci základní slu�by vypomáhali po sobotách
v prùbìhu nìkolika let. Provedly se melioraèní práce a zatravnil se neprùjezdný terén sousedící
s koupali�tìm, vybudovala se dráha pro disciplínu po�ární útok, doplnily se lavièky, pøivezly mobilní buòky
pro úschovu materiálu, prostor se osázel keøi a javory. S ka�doroèní brigádnickou pomocí celé èlenské
základny jsme mohli v roce 1988 øíci, máme témìø hotovo.
 Rok 1985 pøiná�í i mezinárodní spolupráci. Povedlo se domluvit a realizovat výmìnný 2 denní pobyt na�ich
kolektivù u po�árníkù z bývalé NDR. V ka�dém roce v kvìtnu jsme reprezentovali ná� závod v mìstì
Sonneberg, v mìsíci záøí tého� roku jsme naopak nìmecké kamarády pøivítali na vlastní soutì�i o Putovní
pohár øeditele závodu Jihostroj Kaplice. Jazykovou bariéru a písemnou korespondenci pomáhali
v zaèátcích zaji��ovat Bohumír Kaupa a èlen nìmeckého spolku Hans Wimmer, který umìl dobøe èesky. Od
roku 1987 se také povedla uskuteènit pøeshranièní spolupráce s rakouskými po�árníky ze St. Peter. V roce
1987 je plnìn po�adavek, dovybavit dru�stvo �en vycházkovými stejnokroji. Prùbìh let ukázal, �e tento
poèin byl nejen prospì�ný, ale i úèelný. V období rokù 1986 � 1994 jsme toti� spolupracovali s Domem
kultury v Kaplici pøi zaji��ování po�árních asistenèních hlídek v rámci kulturních a spoleèenských akcí.
�eny ve stejnokroji vypomohly a byly tak i ozdobou nejen pøi dozoru maturitních plesù, diskoték, ale i pøi
koncertech a divadelních pøedstaveních.
  Pro v�echny vý�e uvedené aktivity jsme museli dokoupit � 1203 minibus, � 1203 valník, rotaèní sekaèku,
vojenský stan, mobilní buòky, motocykl Jawa 350, filmovou kameru s promítaèkou. Závod Jihostroj nám
modernizoval zásahovou techniku zakoupením nové T 815, doplnil o dýchací techniku Saturn a krátkovlnné
radiostanice.
  Kolotoè soutì�í se nezastavil ani v jediném roce. Pro tu nejmlad�í kategorii MP, jsme navíc poøádali
vlastní soutì� k MDD. Postupem let je soutì� o Putovní pohár øeditele JSK roz�íøena o Pohár velitele ZPS
Václava Vaòka a posléze i o Pohár pro veterány.
  Tradovalo se, �e kdy� jeden roèník soutì�e po�árních dru�stev skonèil, zaèínalo se okam�itì s pøípravami
na ten pøí�tí. Nebylo snadné hostit ka�doroènì výpravu 45 osob z Nìmecka, zajistit stravu pro 30 dru�stev a
slu�né ubytování nejen pro soutì�ní dru�stva z Prahy a Moravy.



Po soutì�i zvládnout taneèní zábavu vèetnì poøadatelské èinnosti, pøipravit ceny, diplomy, pamìtní plakety,
pøipravit stadion a zajistit jeho úklid atd�Bylo období, kdy ke konci 80. let a poèátkem 90. let jsme
s dru�stvy mu�ù a �en absolvovali za sezónu a� 16 soutì�í. Pravidelnì i nepravidelnì jsme zají�dìli do
Sobìslavi, Brloha, Kamenice n/Lipou, D. Tøebonína, Pøední Výtonì, Zárybnièné Lhoty, Týna n/Vltavou,
Zlaté Koruny, Tøebonì, Mesitu U. Hradi�tì a na Memoriál mj. Urbana. Nìkdy to bylo prolo�eno i úèastí
napø.na oslavách 100 let ve Vìtøní, výroèí SDH Vele�ín a Pøídolí, oslavy pivovaru Eggenberg v È.K.
V letech 1987 1991 nesmìla chybìt úèast na Putovním poháru vojenského útvaru v Kaplici. Bonusem byl
postup dru�stva �en v rámci Federálního ministerstva v�eobecného strojírenství do Otrokovic( r. 1986),
postup dru�stva �en do národního kola v po�árním sportu, konaný v Praze ( r. 1991) a úèast v krajském kole
v kategorii �eny v J. Hradci ( r. 1994 ).
    Vý�e uvedené aktivity stále vy�adovaly hledat zdroje financí a ty udr�ovat ke krytí výdajù. Proto byl
postupnì stadion celoroènì pronajímán kynologickému klubu, fotbalovým klubùm v rámci  podnikové ligy;
jednorázovì k poøádání podnikové soutì�e n.p. Benzina, n.p. Èepro, Vojenskému útvaru Kaplice apod.
Stejnì jako dnes, bylo potøeba jednat se sponzory. Nezapomínalo se ani na pøínos financí ze sbìru
druhotných surovin, ze vstupného poøádáním taneèní zábavy, plesù a diskoték ve Slovanském domì
v Kaplici. �ádané byly i autobusové zájezdy na plavecký stadion do È. Budìjovic. Nemalá finanèní podpora
pøicházela z prostøedku FKSP ( fond kulturních a sociálních potøeb ) odborové organizace Jihostroj. Po
roce 1989 pøispívalo na provoz stadionu i mìsto Kaplice. Pro pøedstavu uvedu celkové náklady na
uspoøádání napø, 21. roèníku hasièské soutì�e o Putovní pohár øeditele JSK v roce 1995, které èinily 51 tis.
Kè.
  Ka�doroènì nesmìla chybìt kytièka, posezení a malé poho�tìní pro èlenky na�í ZO pøi svátku MD�. Pro
tyto úèely pravidelnì slou�ila vybudovaná klubovna v prostorách zbrojnice. Mimoøádnì jsme zajeli i na
oslavu svátku �en do penzionu U babièky ve Slupeèné u Lipna, kde v�e zaøídil èlen na�í ZO �tefan Raèák.
  Poèátkem 90. let dochází vlivem hospodáøské krize k velkému propou�tìní zamìstnancù Jihostroje. To se
nevyhnulo ani nìkterým èlenùm na�eho sboru. V roce 1994 je závod 02 Jihostroj Kaplice zmìnìn na provoz
a vedení je pøemístìno centrálnì do prostor a.s. Jihostroj Vele�ín. Postupnì bylo prodáno rekreaèní
støedisko Lojzovy Paseky, uzavøeno Rehabilitaèní støedisko u parku v Kaplici, uzavøen starý závod
v Kaplici, uzavøen závod 03 v È. Krumlovì. Následovalo schválení dokumentu Posouzení po�árního
nebezpeèí, zpracovaného pro a.s Jihostroj Vele�ín. Po nabytí jeho platnosti byla zahájená postupná
likvidace zásahové po�ární techniky a prostøedkù PO a zru�eno pracovní místo technika PO. Nakonec
pøichází rozhodnutí z porady vedení a.s. Jihostroj Vele�ín, aby sdru�ení hasièù od data 1.1.1998
nepou�ívalo název Jihostroj a soutì� hasièù ji� nenesla od stejného data název o Putovní pohár generálního
øeditele JSV. Poslední konanou výroèní èlenskou schùzí ze dne 17.12.1997 se nepovedlo najít schùdná
øe�ení k pokraèování èinnosti, a proto bylo rozhodnuto vyjmout Sbor dobrovolných hasièù Jihostroj Kaplice
 z evidence okresu. Èást majetku byla pøevedena k SDH Kaplice, èást historické po�ární techniky pøevedena
do SDH Dolní Dvoøi�tì a SDH Vy��í Brod. Øada ,,jihostrojákù�� nepøeru�ila èlenství a pøe�la dle vlastního
uvá�ení a mo�ností k okolním sdru�ením hasièù, kde jsou dodnes. Øada jich i po letech stále aktivnì pracuje
ve vedení SDH na�eho kaplického okrsku, ale i ve vedení OV SPO v È.K. I kdy� ZPS Jihostroj pøestal
existovat v roce 1997, pøesto nìkteøí jeho èlenové dál pøedávají zku�enosti a znalosti, které získali pøi svém
pùsobení v SDH Jihostroj.

 v letech 1972 � 1989, v dobì plného omezení a závazkù nebylo v�dy jednoduché v�e ustát. Mohu
v�ak zodpovìdnì prohlásit, �e po celou dobu své existence se ZPS Jihostroj stal pojmem a fenoménem pro
�iroké okolí.  Dokazoval stmelovat a vychovávat k poctivé èinnosti nejen dospìlé èleny, ale i mláde�. U
hasièù se nauèili fungovat v dru�stvu, ctít jeden druhého, chtít stále být v popøedí zájmu, nìco umìt a
dokázat. Za 25 let svého pùsobení sbor uspoøádal  23. roèníkù soutì�e v po�árním sportu, v evidenci bylo
zaregistrováno celkem 147 èlenù, øada z nich byla pravidelnì
ocenìna a vyznamenána, stejnì tak, jako celé sdru�ení. Jsem pøesvìdèen o tom, kdo si pro�el v tìchto ,,
Vzpomínkách�� popsanou rozmanitou a nároènou èinnost, zùstanou mu na tu dobu strávenou u hasièù
vzpomínky do konce �ivota. A to bylo cílem celého poèínání, dát mo�nost v�em registrovaným èlenùm,
zapojit a najít se v rùznorodé èinnosti na�eho kolektivu.
Pøeji v�em kamarádùm hasièùm, a� se Vám práce daøí, nezapomínejte na výchovu svých nástupcù, nebojte
se jim pøedat ,,�tafetu�� a své zku�enosti. Nezapomínejte pravidelnì své èleny oceòovat za záslu�nou práci u
hasièù, proto�e za v�emi Va�imi výsledky budou v�dy stát lidé. Pokud jste nìkdo doèetl mé øádky a� do
závìru, vìøte, �e nebylo smyslem se chlubit. Naopak tìm mlad�ím bych rád v této  nelehké dobì dodal
odvahu a sílu dál a dál pokraèovat.



Toto skromné vzpomenutí z historie ,krátkého �ivota��  ZPS Jihostroj Kaplice je vdìkem minulosti a zároveò
pouèením a povzbuzením v�em, kteøí se hasièinì nyní vìnují.
  Mùj dlouholetý kolega a velitel Václav Vanìk mìl neobyèejnou vlastnost. Dovedl toti� pøi èinnostech
sboru v ka�dém z nás najít v�dy to dobré. Moc dobøe vìdìl, �e ka�dý nemù�e dìlat strojníka, vedoucího
dru�stva nebo být zdatný na pøeká�kách a udìlat 100 na jednotlivcích za 18 sekund. Ka�dý jsme od pøírody
�ikovnìj�í na nìco jiného. Proto moc dobøe vìdìl, �e nìkdo musí vést kroniku, sekat trávu, zaji��ovat
obèerstvení a kantýnu, rozvá�et èleny po soutì�ích, vymalovat zbrojnici, napsat diplomy, seøídit støíkaèku,
pomáhat pøi výcviku dìtí atd�Jsem mu za v�e , co mì nauèil vdìèný a bylo mi ctí s ním pracovat. A vìøte,
�e budu na v�e, co jsem se v�emi hasièi ,, jihostrojáky�� pro�il, vzpomínat a� do posledních dnù svého
�ivota. Pøál bych v�em, aby léta strávená s hasièi jste mohli stejnì pozitivnì hodnotit jako já. Mìlo to smysl.
                                                                         Kuèera Zdenìk, starosta kaplického okrsku

Ve vzpomínkách bylo èerpáno ze zápisù ze schùzí ZPS Jihostroj Kaplice, dochovaných kronik a publikace
Dìjiny po�ární ochrany okresu È. Krumlov, rok vydání 1987.







Vzor usnesení  za rok 2022

  konané dne:.................. v (místo):......................................................
  Valná hromada sboru......................................... pøijímá následující usnesení:

1)  Zprávu o èinnosti a hospodaøení SDH a úèetní závìrku za rok 2022 a návrh rozpoètu na rok 2023
2)  Zprávu revizora sboru za rok 2022
3)  Plán èinnosti sboru na rok 2023
4)  Hlá�ení o èinnosti sboru za rok 2022

(doplnit dle potøeby)
1)
2)
3)

Podpisy èlenù návrhové komise:
  ............................................
  ............................................
  ............................................



Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 12 2022. Uzávìrka pøíspìvkù dal�ího èísla 10. 2. 2023.
Kontakt:oshceskykrumlov@gmail.com ,Tel. 727 814 457, Hasièský zpravodaj také na http://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.


