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1.) Informace o jednání představitelů SDH - listopad 2010:
Vážené hasičky, vážení hasiči.
V letošním roce se již podruhé sešli zástupci jednotlivých sborů dobrovolných hasičů našeho okresu.
Shromáždění představitelů SDH našeho okresního sdružení bylo svoláno na pátek 5. listopadu 2010
do zasedací místnosti Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územního odboru v Českém
Krumlově. Hlavní náplní jednání bylo především zhodnocení činnosti našeho okresního sdružení od počátku
roku, schválení návrhu rozpočtu OSH na rok 2011 a schválení zvýšení odvodů z členských příspěvků od roku
2011. Bohužel tento důležitý bod se nepodařilo prosadit na jarním shromáždění a tak se výkonný výbor OSH
po rozboru celkové finanční situace rozhodl svolat pravidelné shromáždění představitelů SDH místo na jaro
2011 již na podzim v letošním roce. Přílohou tohoto vydání Hasičského zpravodaje je zápis a kopie
schváleného usnesení z tohoto jednání. Zápis i usnesení z jednání představitelů SDH z 5.11.2010 bude
k dispozici též na webové stránce OSH Český Krumlov.
2.) Informace o jednání shromáždění starostů OSH – říjen 2010:
Jednání starostů OSH na svém letošním druhém shromáždění se uskutečnilo v sobotu 23. října 2010
v zasedací místnosti přibyslavského zámku. Hlavní náplní bylo projednání činnosti SH ČMS od IV. sjezdu SH
ČMS včetně výsledků hospodaření, zabezpečení VVH v roce 2010 a zaměření činnosti na rok 2011. Dále byly
schváleny změny a doplnění vnitřních předpisů, jako je statut vyznamenání a stejnokrojový předpis. Hlavní
změnou u statutu vyznamenání je udělování stužek k čestnému uznání OSH, KSH a SH ČMS.
U stejnokrojového předpisu je to pak upřesnění jejich nošení.
3.) Informace o jednání KV SH ČMS Jihočeského kraje:
Všechna jednání výkonného výboru KSH Jihočeského kraje se týkala projednávání dotací na činnost
mládežnických kolektivů a přípravy již druhého Hasičského plesu Krajského sdružení hasičů ČMS, který by
se měl konat 12. února 2011 v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích. O možnosti zúčastnit se
tohoto společenského plesu budete informováni prostřednictvím Internetu.
4.) Informace o jednání výkonného výboru OSH Český Krumlov:
Od jarního jednání delegátů SDH se výkonný výbor sešel celkem třikrát, a to 20. dubna, 26. srpna
a 27. října. Hlavní náplní jednání bylo hodnocení činnosti za období od jednání delegátů SDH a stanovení
úkolů pro letošní rok včetně vyhodnocení jednání Shromáždění představitelů SDH v březnu 2010. Dále bylo
projednáváno zabezpečení jednání okrsků SH ČMS, finanční situace OSH a příprava Shromáždění
představitelů SDH v listopadu 2010.
5.)

Informace o nové aktualizaci členské základny:
Již několikrát se výkonný výbor snažil aktualizovat celou členskou základnu SDH na okrese Český Krumlov.
Některé SDH to dělají automaticky každoročně, ale některé od zahájení celé akce se ani jednou nenamáhaly
zaslat aktualizovaný stav svých členů, nebo se vymlouvají, že nevědí, co tam mají napsat. Proto byl připraven
tabulkový tiskopis, který je přílohou tohoto zpravodaje, a ve kterém jsou uvedena požadovaná data. Proto Vás
všechny moc a moc prosíme o zaslání písemné nebo elektronické podoby aktuální členské základny Vašeho
SDH (SDH, která nemají internetovou adresu, dostanou tištěnou formu). Pomůžete jak nám v naší práci, tak
především sami sobě, když budete shánět některé údaje. Aktuální údaje o Vaší členské základně zašlete
společně s materiály z jednání VVH. Za zaslání Vám předem děkujeme.
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6.) Informace o HVP a VPO:
Téměř v každém Hasičském zpravodaji Vás upozorňujeme na Hasičskou vzájemnou pojišťovnu a Výzbrojnu
požární ochrany. Nebudeme činit výjimku ani tentokrát. Chtěli bychom Vás opět upozornit, že produkty HVP
jsou na českém pojišťovnickém trhu velmi lukrativní a patří mezi ně i povinné ručení za provoz motorových
vozidel. Pokud máte zájem o některé podrobnosti, obraťte se přímo na oblastní pobočku v Českých
Budějovicích.
Koncem každého roku probíhají každoročně inventury hasičského materiálu. Životnost tohoto materiálu není
nekonečná, a tak se pochopitelně stává, že některé věci doslouží. Ty by měly být tedy inventurní komisí
vyřazeny a nahrazeny novými, plně funkčními. Chtěli bychom Vás upozornit, že mnohé materiály má ve své
nabídce Výzbrojna požární ochrany. Musíme Vás však, i letos upozornit, protože se stále tyto dotazy opakují,
na změnu sídla VPO, pracoviště Oblastní pobočky v Českých Budějovicích. Provozovna VPO byla
přemístěna do ulice Václava Talicha 752/12 – z města po Husově třídě na světelné křižovatce před bývalými
kasárnami ve Čtyřech dvorech doleva a pátá odbočka vpravo. Je tam též firma SABE, která prodává poháry
a medaile. Telefonické spojení VPO: pevná linka 387 319 952, mobil 602 443 066, FAX 387 319 289, e-mail:
cb@vyzbrojna.cz, webová stránka: www.vyzbrojna.cz. Prodejní doba: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od
07.30. hodin do 15.00 hodin, a ve středu od 07.30 hodin do 17.30 hodin.
7.) Informace o průběhu předávání Vánočního světla v roce 2010:
Jako každoročně, i letos se bude předávat Vánoční světlo. Tentokrát bude tato akce probíhat v Rakousku
v sobotu 18. prosince 2010 od 17.00 hodin, v Sankt Peteru u Freistadtu. Pro zájemce bude organizován
z české strany doprovod. Sraz účastníků je do 16.30 hodin na celnici Wullowitz – Dolní Dvořiště.
Tato informace bude probíhat i po linii HZS Jč. kraje, ÚO v Českém Krumlově pro obecní úřady našeho
okresu.
8.) Telefonní čísla:
Vzhledem k tomu, že se občas vyskytují úkoly a problémy, které je nutno řešit neprodleně, připomínáme Vám
některá telefonní čísla na některé funkcionáře OSH
Jaromír Marek - starosta OSH:
zam:
386 706 488
mob.:
602 161 159
e-mail:
Jaromir.Marek@seznam.cz
jamarek@vez.cbu.justice.cz
Jarmila Tykalová – náměstek starosty:
mob:
724 273 960
e-mail:
J.Tykalova@sznam.cz
Václav Holemý – vedoucí OR velitelů:
domů:
380 323 047
mob:
723 432 707
e-mail:
vaclav.holemy@seznam.cz
Josef Fleischmann - náměstek starosty:
domů:
380 312 020
mob:
724 273 960
e-mail:
Josef.Fleischmann@seznam.cz
Severin Krabatsch – člen VV OSH:
domů:
380 749 889
mob:
602 145 937
domů:
380 741 341
Jan Vitek – zabezpečení vyznamenání OSH:
mob:
724 066 386
johanvitek@seznam.cz
e-mail:
Jana Maradová - sekretariát OSH:
mob.:
724 236 670
e-mail:
OSH.maradova@seznam.cz
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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 represe a požárního sportu a organizační zabezpečení OSH:
Jaromír Marek, Prostřední Svince 16, 382 32 Velešín
Činnost na úseku represe a požárního sportu a organizační zabezpečení OR velitelů:
Václav Holemý, Pořešín 47, 382 41 Kaplice
Činnost na úseku mládeže a soutěží mladých hasičů a dorostu a organizační zabezpečení OR mládeže:
Jarmila Tykalová, Brloh 185, 382 06 Brloh
Hospodářské věci a problematika týkající se evidence členů apod.:
Jana Maradová, Vyšný 78, 381 01 Český Krumlov
Požadavky na ocenění členů SDH – Čestné uznání OSH, medaile za věrnost a další ocenění dle statutu
Jan Vitek, Holubov 247, 382 03 Křemže
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