Slovo starosty OSH úvodem:
Váené hasièky a váení hasièi.
Konec roku 2017 se kvapem blíí a ve sborech dobrovolných hasièù pøedstavitelé SDH svolávají výroèní
valné hromady, aby bilancovali letoní rok a vytýèili plán práce na rok pøítí. Je to ji tøetí rok po V. sjezdu
SH ÈMS a pro nai okresní organizaci byl opìt naplnìn nelehkými úkoly, jako ostatnì roky pøedcházející.
Stále platí pro dobrovolné hasièe heslo Sobì ke cti, bliním ku pomoci, vlasti k ochranì, proto se i nae
èinnost zamìøuje na rozvoj fyzické a psychické kondice naich èlenù a mladých hasièù. Nesmíme vak
zapomínat na ty, kteøí ji svoji práci odvedli.
I kdy jetì zdaleka není uzavøen celý rok, tak své slovo úvodem bych mìl zaèít hodnocením práce za
uplynulý rok. Zrovna jako rok 2016 byl pro Sdruení hasièù ÈMS okresu Èeský Krumlov rokem soutìním,
tak se letoní rok nesl v duchu úcty k naim døíve narozeným èlenùm, zvlátì tìch, kteøí byli døíve velmi
aktivní a prospìní celému Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska a byli ocenìni nejvyím ocenìním
sdruení, titulem Zaslouilý hasiè. Nae okresní sdruení zabezpeèovalo letos organizaci, právì po
loòském úspìném poøádání krajských soutìí v poárním sportu muù, en, dorosteneckých kolektivù a na
krajské úrovni celostátní hry Plamen, Setkání zaslouilých hasièek a hasièù jihoèeského kraje. A e to
není jednoduchá záleitost, Vám mohou dosvìdèit vichni, kdo se na pøípravì a realizaci podíleli. Kadý
poøadatel, tedy okresní sdruení se chce pøed celým krajem pochlubit svou èinností a nìkterými
zajímavostmi svého okresu. My jsme po posledním setkání ve Zlaté Korunì chtìli pøedstavit nae okresní
mìsto, mìsto Èeský Krumlov. Protoe je v Èeském Krumlovì plno pamìtihodností, chtìli jsme zaslouilým
hasièkám a hasièùm nìco, co jetì nemìli monost zhlédnout. Proto jsme zvolili prohlídku s výkladem
kláterù minoritù a klarisek, které byly v nedávné minulosti rekonstruovány a zpøístupnìny. Odpoledne pak
strávili v zábavném duchu v pohostinství DEPO, které je od objektù kláterù cca 100 m. Setkání se
zúèastnili mimo jiné hejtmanka Jihoèeského kraje paní Mgr. Ivana Stráská, starosta Mìsta Èeský Krumlov
pan Mgr. Dalibor Carda, primáø nemocnice Èeský Krumlov pan MUDr. Jindøich Florián, pøedstavitelé HZS
Jè. kraje pan plk. Ing. Martin Sviták a pan plk. Ing. Pavel Roboud a pøedstavitelé jednotlivých okresních
sdruení. Setkání Zaslouilých hasièek a hasièù Jihoèeského kraje se vydaøilo a bylo úèastníky velmi dobøe
hodnoceno.
V souèasné dobì se zaèínají pøipravovat postupové okrskové soutìe, okresní kola v celostátní høe Plamen a
soutìe v poárním sportu a jistì i pohárové soutìe dospìlých i mladých hasièù. Od pøedloòského roku se
do centrální evidence zaèaly vyznaèovat k jednotlivým úèastníkùm soutìí z øad èlenù SH ÈMS úèasti na
tìchto soutìích buïto sportovec v soutìích nebo aktivní sportovec. Zøejmì to bude pokraèovat i v roce
2018, protoe v pøípadì podání ádostí o dotace na sportovní èinnost je moné náhledem do centrální
evidence zjistit jak aktivní sbor je. Bohuel tato evidence je nároèná na vyhledávání ve startovních listinách,
pøesto Vás ádáme, abyste prùbìnì po ukonèení soutìe startovní pøihláky (kopie) zaslali na OSH.
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V loòském roce jsme navrhli tabulku, kde by jednotliví èlenové Vaich SDH byli vypsáni a vypsána jejich
úèast na jednotlivých soutìích. Tuto tabulku mùete pouít i pro letoní i pøítí rok pro Vai potøebu,
pøípadnì pro zaslání na OSH, pro kontrolu úèastí na soutìích pøi zpracovávání Vaeho hláení o èinnosti za
rok 2017.
V letoním roce nás èeká dùleitá akce, a to uspoøádat v rámci jihoèeského kraje setkání hasièù, kteøí
obdreli èestný titul Zaslouilý hasiè. Od loòského podzimu se projednávají návrhy, jak se tohoto nelehkého
úkolu zhostit, protoe je to setkání starých lidí, kteøí se zaslouili o rozvoj poární ochrany a hasièského
dobrovolného hnutí, pro které se kadoroènì poøádá nìjaký hodnotný program, jsou pohotìni a
pøedstavitelé kraje a okresù se jim vìnují tak, aby na tento den s radostí vzpomínali a byli ujitìni, e
skonèením jejich aktivní èinnosti a práce, na nì jejich následovníci nezapomnìli.
Zaèátkem roku jsem si pøál, abychom v roce 2017, zvládli spoleènými silami vechny úkoly, které jsou na
nás, na celou okresní organizaci, jejími souèástmi jste i Vy ve sborech dobrovolných hasièù, kladeny
zdárnì zvládli. V pøítím roce bychom se chtìli vìnovat nároèné práci v oblasti prevence, protoe
preventivní èinnost je vdy levnìjí, ne jakkoliv dobøe zvládnutý zásah u mimoøádné události a my
zùstáváme prevenci v posledních letech hodnì dluni. Dovolte mi, abych nám vem popøál dobré zvládnutí
vech úkolù i pøítí rok 2018. Zároveò mi dovolte, abych Vám popøál pøíjemné proití svátkù vánoèních,
pøipomnìl Vám pøedávání Betlémského svìtla 23. prosince 2017 ve Veleínì a v novém roce Vám popøál
hodnì zdraví, mnoho spokojenosti jak v osobním ivotì, tak v zamìstnání a také pøi plnìní hasièského
poslání.
 starosta OSH Èeský Krumlov

Setkání zaslouilých hasièù Jihoèeského kraje 10.10.2017 v Èeském Krumlovì

Kadý zpravodaj by mìl poskytovat informace
o celkovém dìní v té které oblasti.
Chtìli bychom, aby ná zpravodaj takový byl, aby
zachytil dìní na naem okrese poèínaje kulturními
a spoleèenskými akcemi a po mimoøádné události
a zásahy naich hasièù.
Budeme rádi, kdy budete posílat pozvánky na své
spoleèenské, kulturní i jinak dùleité akce pro Vá
sbor, abychom o nich dali vìdìt ostatním. Neménì
dùleité jsou fotografie z jednotlivých akcí, které text
vhodnì doplní.
Zpravodaj bude i nadále vydáván pouze v internetové podbì a bude ke staení na stránkách OSH Èeský
Krumlov, ale nic nebrání tomu, aby si ho zájemci stáhli a vytiskli. Budeme rádi za jeho dalí íøení.
Od tohoto èísla hasièského zpravodaje bychom rádi obèasník OSH vydávali v pravidelných intervalech
4x do roka. A to v bøeznu, èervnu, záøí a prosinci. Pøíspìvky od sborù i jednotlivcù budeme pøijímat vdy
do 10. v mìsíci na adresy uvedené v tirái na stranì 8. Uzávìrka pøíspìvkù do dalího èísla bude tedy
10.3.2018, zpravodaj vyjde 15.3.2018.
Rùena Lepová, SDH Beneov nad Èernou
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Dne 5.8. 2017 oslavil Sbor dobrovolných hasièù ve Veleínì kulaté jubileum 140 let. Celá událost zapoèala
spanilou jízdou historické i novodobé hasièské techniky. Hlavní fáze oslav probìhla na parkoviti firmy
Jihostroj, kde bylo k vidìní 21 hasièských vozidel z okolních sborù, a to jak dobrovolných, tak i
profesionálních. Na úvod probìhlo pøivítání hostù a dùleitých pøedstavitelù sboru, jím byli : starosta SDH
Jan lunka, velitel zásahové jednotky SDH Veleín Petr Zifèák, starosta mìsta Mgr. Josef Klíma, senátor
Ing. Tomá Jirsa, místopøedseda Poslanecké snìmovny Ing. Jan Bartoek, øeditel územního odboru HZS
Èeský Krumlov plk.Ing. Pavel Roboud, starosta krajského sdruení hasièù Mgr. Jiøí ika, jeho námìstek
pan Alois Pazdera a starosta okresního sdruení hasièù Jaromír Marek. Zásahové jednotce byl pøedán dar
OSH v podobì vysavaèe proti bodavému hmyzu a prapor sboru se rozrostl o stuhu. Po tomto pøivítání
následovaly reálné ukázky práce jednotky. Jako první probìhl imitovaný poár vozidla, se kterým si
jednotka bìhem pár minut poradila. Následovala ukázka, která vìrnì dokazovala, e Prùvih v kuchyni
mùe nadìlat velkou neplechu. Rozpálený olej ponechaný na sporáku bez dozoru dokáe své. Vichni vidìli
jednoduchý zpùsob, jak si poradit, staèilo vypnout sporák a pøiklopit puklicí èi navlhèenou útìrkou, jen
NEHASIT vodou! Pár minut poté byla v plánu velmi atraktivní ukázka, kterou bylo vyproìní osoby
z havarovaného vozidla. Tento druh události je pro místní jednotku nový, proto i pro ni byla ukázka
nároèná, to jak vzhledem k poèasí, pøi kterém se vichni zapotili, tak i samotnému provedení,vìdomi si
toho, e to není ádná sranda, ale v reálu velmi váná vìc. Doprovodný program byl dále tvoøen
preventivním stánkem a trenaery BESIP, ukázkami první pomoci od Èeského Èerveného Køíe,
k prohlédnutí byla i sanita ZZS s posádkou, dále preventivní a nauèný stánek od sdruení hasièù a
audiovizuální atrakce Virtuální realita.Zhruba ve 12 hodin byl pøedveden poární útok mladých hasièù. Poté
ji nic nebránilo zapoèít soutì O Pohár starosty mìsta. Celkem se zúèastnilo 15 týmù muù a en. Tra
postavená na místním parkoviti, lehce do kopce dala zabrat nejednomu týmu a z vítìzství se radovali kluci
s Tøísova, kteøí si zato mimo jiné odvezli soudek Budvaru. enskou kategorii nejlépe zvládly holky z Brloha
a byly odmìnìny poukazem na hodinu jízdy limuzínou. (Limuzínou po jiních Èechách). Druhými místy
byly odmìnìny drustva muù z Pøíseèné a en z Beneova nad Èernou, kteøí dostali dort se znakem
veleínských hasièù. Z tøetí pozice se mohli radovat mui z Pleovic a eny z Veleína B.
Tímto bychom chtìli pøedevím podìkovat vem kolegùm, kteøí nás pøijeli navtívit a podpoøit nai oslavu
se svou technikou, HZS JèK , SDH Beneov nad Èernou a SDH Frymburk za super stánek s prevencí,
Èeskému èervenému køíi, Besipu, Zdravotnické záchranné slubì, SDH Skøidla za ohromnou pomoc jak
pøi stavbì tak i úklidu a vem ostatním, kdo se úèastnil. ;)
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Oslavy 140. let SDH Veleín

Soutì probìhla za krásného poèasí v nedìli dne 28.5.2017, na kolním høiti v Kaplici  dráha tartan ,
pøekáky zapùjèeny z È. Budìjovic  potaené tartanem  mono pouívat tretry. Pøi poárním útoku byla
pouívána jednotná  okresní maina (rosenbauer), podmínky soutìe  jako na krajské soutìi.
Výsledky soutìe:
bìh na 100 m s pøekákami  mui . 1. místo  Musil Martin (SDH Pøíseèná)  èas 19, 66 s.
2. místo  Daniel Robert (SDH Beneov n/Èernou)  20,52 s.
3. místo  Fuèík Jan (SDH Tøísov)  22,29 s.
bìh na 100 m s pøekákami  eny 1. místo  Chrtová Miroslava (SDH Beneov )  22,3 s.
2. místo  Trojáková Natálie (SDH Beneov)  23,03 s.
3. místo  Køivská Karolína (SDH Omlenice )  24,2 s.
Celkové výsledky  poøadí  mui 1. Sobìnov
2. Pøíseèná
3. Beneov n/ Èernou
eny: 1. Beneov n /Èernou
2. Omlenice
3.. Sobìnov
I pøes snahu OSH , udìlat soutì atraktivní, (tartan, pøekáky, jednotná maina)  stejná úroveò jako na
krajské soutìi, úèast soutìních drustev velice malá  jako kadý rok.
Chtìl bych podìkovat : SDH Sobìnov, SDH Beneov n/Èernou  za pøevoz pøekáek z È. Budìjovic a
odvoz pøekáek , dále za doplòování vody SDH Sobìnov, SDH Hubenov, dále za èasomíru  R. Goldfinger,
L. Filitein , dále vem rozhodèím.

Poøadatelem letoní krajské
soutìe byl okres J. Hradec,
soutì probìhla v sobotu 10.6.
2017. Ná okres reprezentovali
mui z SDH Sobìnov 
celkové poøadí  5. místo. Za
eny SDH Beneov n/Èernou
 pìkné 4. místo. OSH dìkuje
tìmto sborùm za vzornou a
bojovnou náladu i kdy na tu
bednu nedosáhli , ale moc
nechybìlo.
Za ORV V. Holemý
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Pøehled JPO které se podílely za ÚO ÈK na likvidaci následkù vichøice Herward 29.10.207
JSDHO:
312102  Beneov nad Èernou JSDH
312106  Brloh JSDH
312110  Èerná v Poumaví JSDH
312117  Frymburk JSDH
312121  Horní Dvoøitì JSDH
312122  Horní Planá JSDH
312129  Chvaliny JSDH
312198  Kaplice  Hubenov JSDH
312139  Køeme  Chmelná JSDH
312199  Louèovice JSDH
312144  Malonty JSDH
312161  Pøední Výtoò JSDH
312175  Veleín JSDH

SDH Frymburk

312187  Vìovatá Plánì
312182  Zlatá Koruna JSDH
312185  Zubèice JSDH
JSDHP:
312650  VHJ Boletice (CK)
JPO HZS JèK:
312010 stanice Èeský Krumlov
312013 stanice Frymburk

SDH Frymburk

312011 stanice Kaplice
312012 stanice Køeme

SDH Beneov nad Èernou

SDH Beneov nad Èernou
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Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 12.12.2017.
Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10.3.2018. Kontakt: knihovna@benesovnc.cz, jaromir.marek@seznam.cz,
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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