Slovo starosty OSH úvodem:
Váené hasièky a váení hasièi.
Konec roku 2017 se pøekulil a u bude pomalu konèit 1. ètvrtletí roku letoního. Rok 2018 je ji ètvrtým
rokem po V. sjezdu SH ÈMS a pro nai okresní organizaci bude opìt naplnìn nelehkými úkoly, jako roky
pøedcházející. Stále platí pro dobrovolné hasièe heslo
, a proto se
i nae èinnost zamìøuje pøedevím na rozvoj fyzické a psychické kondice naich èlenù a mladých hasièù,
i kdy i spoleèenské dìní nesmí zùstávat stranou.
Své slovo úvodem bych mìl opìt zaèít hodnocením práce za uplynulý rok. Rok 2017 byl pro Sdruení
hasièù ÈMS okresu Èeský Krumlov rokem ve znamení hesla
. Nae okresní sdruení zabezpeèovalo v loòském roce organizaci krajského
. Po organizaci krajských soutìí v poárním sportu
muù, en, dorosteneckých kolektivù a na krajské úrovni celostátní hry Plamen v roce 2016 to byla opìt
akce mimoøádného krajského významu. Chtìli jsme tentokrát ukázat zaslouilým hasièkám a hasièùm
a jejich doprovodu mìsto, které je krásné nejenom z historického hlediska, ale je i sídlem naeho okresního
sdruení. Myslím si, e se to povedlo, protoe vlastní setkání zaèínalo na nádvoøí klátera klarisek
a pokraèovalo i prohlídkou nìkterých kláterních prostorù. Je nutné podìkovat vem, kteøí se na práci pøi
organizování a zajiování krajského setkání podíleli, nebo jedinec v tomto pøípadì sám moc nezmùe.
I kdy organizace této akce pøipadá na nae okresní sdruení jedenkrát za sedm let, ji nyní bychom mìli
pøemýlet, èím bychom pøekvapili Zaslouilé hasièky a hasièe za est let.
V roce 2016 byla provedena tzv. pøeregistrace základních organizací SH ÈMS, neboli sborù dobrovolných
hasièù na podspolky. V souèasné dobì má okresní organizace má 52 SDH s 2.388 èlenkami a èleny vèetnì
mladých hasièù a dorostu. Ke konci roku 2016 poádali o vystoupení ze Sdruení hasièù ÈMS pøedstavitelé
SDH Horní Planá. Vyrovnání s vystoupením ze sdruení hasièù ÈMS se protáhlo i do loòského roku.
V souèasné dobì se pøipravují postupové okrskové soutìe, okresní kola v celostátní høe Plamen a soutìe
v poárním sportu a jistì i pohárové soutìe dospìlých i mladých hasièù. Od loòského 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. Pokraèovalo to i v roce 2017, a bude
to pokraèovat i v roce letoním. Bohuel tato evidence je nároèná na vyhledávání ve startovních listinách,
pøesto Vás ádáme, abyste po ukonèení soutìe startovní pøihláky (kopie) zaslali na OSH. V roce 2016,
kdy termín o zadávání úèastí na soutìích pøiel a v mìsíci záøí, 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 rok pro Vai potøebu, pøípadnì pro zaslání na OSH, pro kontrolu úèastí na soutìích pøi
zpracovávání Vaeho hláení o èinnosti za rok 2018. Bohuel pøi zpracovávání Vaich hláení o celoroèní
èinnosti jsme zjistili, e ádná organizace neuvedla úèast na postupových kolech (okrsek, okres, kraj, ÈR)
a tak jsme museli po urgenci SH ÈMS tyto údaje doplnit z naich zdrojù, jinak bychom neobdreli dotace
na poøádání 2. kol soutìí v poárním sportu, dorostu a mladých hasièù. I kdy z pohledu výe finanèních
prostøedkù nejsou èástky nijak velké, pøesto by v naem letoním rozpoètu chybìly.
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V letoním roce nás èeká dokonèení dùleité akce, a to výmìna èlenských prùkazù. Ji od loòského roku,
kdy jste na tuto problematiku byli upozornìni, se snaíme nìjak postoupit v práci na výmìnì èlenských
legitimací, ale doposud se v podstatì nic nedìje. Jen nìkolik málo SDH oznámilo, e by výmìnu provedlo
bez fotografií. Jinak OSH neobdrelo od ádného podspolku ádné podklady s fotografiemi, kdy by se
mohly prùkazy zaèít tisknout.
V letoním prvním èísle Hasièského zpravodaje bych si pøál, abychom v roce 2018, spoleènými silami
vechny úkoly, které jsou na nás, na celou okresní organizaci, jejími souèástmi jste i Vy ve sborech
dobrovolných hasièù, zdárnì zvládli. Dovolte mi, abych toto nám vem popøál i na závìr prvního letoního
úvodníku.
 starosta OSH Èeský Krumlov

Ji poèátkem tohoto století a po souèasnost dochází v naí pohranièní oblasti k útlumu èinnosti nìkterých
SDH. Provedenou pøeregistrací vech SDH do spolkového rejstøíku v roce 2015 vznikla také dnení podoba
kaplického okrsku. Do okrsku je zapojeno celkem 7 SDH, z toho jsou tøi jednotky Sboru dobrovolných
hasièù obce, zaøazené do JPO III a jedna do JPO V. Zvlátností je, e tìchto 7 sborù, tvoøící jeden okrsek,
spadá pùsobností pod ètyøi OÚ  Kaplice, Omlenice, Malonty a Beneov n/Èernou.
Krátká charakteristika:
1. Nejmladím a nejpilnìjím SDH v roce 2017 byl Hubenov. Jeho zaloení se datuje do roku 1961.
Zøízená JSDHO Kaplice  Hubenov, zaøazená do JPO III, vyjídí k zásahùm spoleènì s profesionálními
hasièi z Kaplice. V prùbìhu roku 2017 øeili situace u 7 poárù a ve ètyøech pøípadech se jednalo
o technickou pomoc = odstraòování popadaných stromù. Jednotka má 8 èlenù vèetnì velitele a vyjídí
se staøièkou CAS 25  706 a vozidlem CAS K 25 L 101.
2. Druhým nejmladím sborem je Strádov, jeho zaloení sahá do roku 1947.
3. Následuje SDH ïár, který v roce 2016 oslavil 70 let od svého vzniku.
4. Rovnì tak SDH Malonty se mohou pochlubit 70 letou tradicí, kdy na poèátku se psalo datum
24.6.1946. I zde je zøízena JSDHO, zaøazená do kategorie JPO III. Zasahuje s technikou CAS 32  T 148,
CAS 25  706 a DA 12 A 30. V prùbìhu loòského roku pomáhali u 5 poárù. Ve dvou pøípadech technické
pomoci se jednalo o likvidaci padlých stromù pøes vozovku a hledání ztracené osoby v obci Klení.
Nejvìtím poárem v loòském roce bylo vznícení skladu sena v obci Meziøíèí, ke kterému vyjelo 5 jednotek.
Likvidace poáru a dohled trvaly 4 dny.
5. Novodobá historie sboru Beneov n/ Èernou se zaèala psát po ukonèení 2. svìtové války v roce 1945,
ale první zmínky sahají do roku 1880. Bìhem roku 2017 vyjídìla jednotka k zásahùm celkem 25krát.
6. Jeden z nejstarích SDH naeho okrsku nese název Blansko, jeho historie sahá a do roku 1901. I zde je
pøipravena vypomáhat JSDHO, zaøazená do JPO V a to s vozidlem IFA.
7. Hasièi z malé obce Omlenice se vìnují zvlátì mladým hasièùm, protoe chtìjí udret tradici i funkènost
SDH. Jeho historie se zaèala psát v roce 1894.
Pøeji vem dobrovolným hasièùm co nejménì výjezdù k tísòovým situacím, vdy astný návrat domù
a nezapomínejte si vychovávat své nástupce.
Hasièùm ZDAR a ohni ZMAR !
Za okrsek hasièù Kaplice Kuèera Zdenìk

Obr. 1 .
Spoleèné taktické cvièení okrsku Kaplice  Hubenov 2015

Obr.2.
Spoleèné taktické cvièení okrsku Kaplice  Bukovko 2016
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Den pøed tìdrým dnem se hasièi z èeskokrumlovska a hornorakouska seli ve veleínském kostele
sv. Václava, aby si pøedali plamínek pøátelství, neboli Betlémské svìtlo míru.
Tato pøedání se organizují ji od roku 1989. Konkrétnì 23. prosince 1989 bylo poprvé pøedáno svìtlo míru
z rukou hornorakouských hasièù hasièùm v okrese Èeský Krumlov a to na celnici Dolní Dvoøitì.
Od té doby je pøedávání tradicí a organizuje se støídavì na rakouské i èeské stranì.
Betlémské svìtlo Míru v lucernì pøivezl okresní velitel hasièù Freistadt, Franz Seitz. Po proslovech
a zdravicích hostù svìtlu poehnal místní faráø Jan Mike a plamínek pøedal do luceren místního sboru
odkud se svìtlo íøilo dále.
I pøestoe letoní pøedání pøipadlo na den pøed tìdrým dnem, úèast byla veliká. Pro plamínek z Betléma
si pøijelo na 4 desítky hasièských sborù z okolí. Návtìvností nás také poctila iroká veøejnost, která si té
pøála odvést si Betlémské svìtlo do svých domovù.
Touto akcí veleínský hasièský sbor ukonèil roèní oslavy 140. let zaloení sboru.
Foto: SDH Veleín / Petr Skøivánek

V roce 2018 se pøedání uskuteèní poslední sobotu pøed tìdrým dnem v rakouském okrese Freistadt.
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17.1.2018 ÈK. Deník
Besednice  Nové auto si od konce roku opatrují dobrovolní hasièi v Besednici.
Obec nový automobil besednickým hasièùm pøedala slavnostnì, pak mìli hasièi výroèní schùzi.
Foto: Petr Skøivánek

Zatím s ním sice dojeli pouze pro betlémské svìtlo pøed Vánoci, ale nové osmimístné auto je urèeno
nejenom pro pøepravu osob, ale také k zásahùm.
Na automobil poskytly dotaci ministerstvo vnitra spolu s krajem, zbytek financí dodala obec. Je to náhrada
za starou avii, øekl velitel hasièského sboru Karel rámek.
K autu jetì plánujeme dokoupit pøívìs, na který se bude moci naloit tøeba støíkaèka, dodal starosta
mìstyse Jaroslav Klein. To auto je v podstatì ètyøkolka, má náhon na vechna ètyøi kola, take vyjede ve
snìhu i na horu Kohout.
Nový automobil byl hasièùm pøedán slavnostnì a bìhem ceremoniálu novému vozu také poehnal faráø.
Hasièi pak v autì svezli zástupce mìstyse a hosty vèetnì pana faráøe. A poté také místní dìti.
Dotace od ministerstva a kraje na poøízení specializovaného vozu èinila zhruba 750 000 korun, mìstys
Besednice doplatil zhruba 300 000 korun.
Zdroj: https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/novyautomobildostalibesednictihasici20180117.html
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Pøedvánoèní schùzky mladých hasièù v Beneovì nad
Èernou byly zpestøeny návtìvami u profesionálních hasièù
v Kaplici a v Èeském Krumlovì. V Kaplici jsme si mohli
vyzkouet opravdové volání na tísñovou linku a vidìli
jsme, jak vypadá vyhláení poplachu. Zjistili jsme, e to
hasièi vùbec nemají lehké tøeba pøi vyvádìní osob ze
zakouøené místnosti nebo pøi transportu ranìných. Nìkteøí
dobrovolníci si vyzkoueli akci s dýchacím pøístrojem na
zádech. Hodina a pùl utekla jako voda a stejnì jsme jetì
nestihli vechno vyzkouet.
V Èeském Krumlovì nás èekala prohlídka poární techniky
a vybavení, které mají profíci k dispozici. A bylo na co
se koukat. Kdy si pøedstavíte, e kolo vyproovacího
vozu je skoro stejnì velké, jako Vy...

A sednout si do takového auta je vdycky záitek,
i kdy to vlastnì znáte...
Take dìkujeme a tìíme se na nìkdy pøítì.
Beneovtí hasièi
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V posledních Hasièských novinách loòského roku se objevila informace ze zprávy Èeské kolní inspekce o naprosto
nedostateèných znalostech ákù 5. a 9. tøíd základních kol a stejných roènících víceletých gymnázií o chování v
rizikových situacích, jako je ochrana èlovìka za mimoøádných událostí, ochrana zdraví nebo bezpeènost v dopravì. A
e se nejedná pouze o dìti, ale jde i o dospìlé, to nám ukázalo napøíklad chování øidièù na D1 pøi hromadné dopravní
nehodì 16.1.2018, kdy se záchranáøi museli k postieným velmi sloitì dostávat z protismìru, protoe pro nì
komunikace byla neprùjezdná.
Proto jsme se rozhodli pøipravit pro nae ètenáøe seriál pøíspìvkù o chování v rizikových situacích.
Vzhledem k výe zmínìným dopravním nehodám bude první díl o chování pøi dopravní nehodì a v kolonách vozidel
na silnici.
je událost v provozu na komunikacích, pøi ní v pøímé souvislosti s jízdou vozidla dolo ke kodì
na majetku, pøípadnì ke zranìní nebo usmrcení osoby. Nejèastìjími pøíèinami dopravních nehod je nepozornost
øidièù, jízda pod vlivem alkoholu, rychlá jízda, nedodrování bezpeèné vzdálenosti, nedávání pøednosti v jízdì nebo
pøedjídìní v nebezpeèných úsecích.
Take...

1.
2.
3.
4.

5.

6.

 nepobíhejte po vozovce, obleète si výstranou vestu, zapnìte výstraná svìtla,
vypnìte motor, vytáhnìte klíè ze zapalování, opuste vozidlo, pøesuòte se za svodidla nebo krajnici vozovky
a oznaète v dostateèné vzdálenosti místo nehody výstraným trojúhelníkem.
Zranìné osoby, jsouli v ohroení, dostaòte na bezpeèné místo, kde jim poskytnìte první pomoc. Pokud jste
u nehody sami, musíte nejprve poskytnout první pomoc, zastavit tepenné krvácení tlakem v místì rány, nejlépe
tlakovým obvazem, teprve potom volejte záchranáøe. Jeli zranìná osoba v bezvìdomí nebo nedýchá, volejte
neprodlenì linku 155 nebo 112 a øiïte se pokyny pracovníka dispeèinku.
Pomocí linek tísòového volání (150, 155, 158, 112) zavolejte pomoc a nahlate:
 co se stalo, místo události, poèet a stav zranìných, vae jméno a èíslo telefonu, ze kterého voláte
 pak odpovídejte na dotazy operátora tísòové linky
Jako úèastníci nehody jste oprávnìni regulovat dopravu a zastavovat dalí vozidla, aby vám jejich posádka
pomohla.

Pokud jste svìdkem dopravní nehody, pøistupujte k havarovanému vozidlu opatrnì a pokud je to moné, mìjte
po ruce lékárnièku, mobilní telefon, popøípadì baterku a hasicí pøístroj. Dále postupujte podle charakteru dopravní
nehody.

1. Pøi dojezdu ke kolonì zvolna zpomalujte rychlost a zapnutím
výstraných svìtel upozornìte øidièe jedoucí za vámi na pøekáku v
silnièním provozu 
2. Umonìte prùjezd vozidel integrovaného záchranného systému
vytvoøením pruhu podle následujících pravidel:
Ÿ Na silnici s jedním jízdním pruhem nebo bez vyznaèeného
jízdního pruhu zastavte co nejblíe pravé krajnici.
Ÿ Na silnici o dvou jízdních pruzích v jednom smìru jízdy vytvoøte
mezi sebou jeden prùjezdný jízdní pruh zastavením co nejblíe
pravé krajnici a støedového dìlícího pásu.
Ÿ Na silnici o tøech jízdních pruzích v jednom smìru jízdy vytvoøte
prùjezdný pruh mezi vozidly v pravém a støedním pruhu.
Ÿ Øidièi jedoucí v krajních pruzích mohou pøi vytváøení prùjezdného
jízdního pruhu vjet na krajnici nebo støední dìlící pás.
3. Nevystupujte z vozidla
4. Poslouchejte autorádio s dopravními informacemi
5. etøete pohonné hmoty pøeruovaným vypíníním motoru
(zejména v zimních mìsících)
6. Neusínejte  pøi spánku tìlo rychleji chladne.
Obrázky zdroj internet

(zdroj HZS Jihoèeského kraje)

Zpracovala Rùena Lepová, OORP OSH Èeský Krumlov
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I v letoním roce pokraèujeme v pøípravì besed z oblasti poární prevence pro veøejnost. Týká se to zatím
pøedevím besed pro koly. A protoe jednou z cest, jak uchopit poární prevenci, je vyuití celostátní
soutìe Poární ochrana oèima dìtí, oslovili jsme kromì mladých hasièù na okrese také nìkteré koly a
dalí zaøízení pro dìti. A v souvislosti s touto aktivitou jsme byli poádáni o besedy a návtìvy hasièských
zbrojnic, aby dìti mìly svými pracemi na co navázat. Uskuteènily se besedy v Beneovì nad Èernou pro
kolní druinu (viz. foto) a pro první tøídu, v Kaplici pro základní umìleckou kolu a pro dùm dìtí. Jsme
rádi, e se nám podaøilo navázat irí spolupráci s dalími subjekty a budeme se snait i nadále tyto nové
vztahy udrovat. V budoucnu pak budeme rozsah pùsobnosti roziøovat, ale chce to osobní jednání, které je
u partnerù vìtinou pozitivnì hodnoceno.
Rùena Lepová

Ve dnech od 19.2 do 22.2 se na zamrzlém Lipnì v Pøední
Výtoni konalo natáèení filmu Nabarvené ptáèe. Nae jednotka
byla oslovena, zda se nechce na tomto natáèení podílet. Byla
to pro nás èest se podílet na takovémto projektu. Byli jsme
filmaøùm po ruce celé ètyøi natáèecí dny. Na zaèátku jsme
provádìli sondy, aby se zjistilo, kde bude nejlepí pøipravit
plochu na propadnutí hercù. Po pár zkuebních sondách nám
organizátor urèil pøesné místo, kde se plocha pøipraví. Dalí
dny se urèené místo chystalo tím zpùsobem, e jsme museli
vyøezat díry do ledu a troku je zafrézovali snìhem.
Po ranním pøíjezdu zpìt na
Pøední Výton jsme
zkontrolovali vyøezané díry,
abychom vìdìli, jaká je tam
tlouka ledu a po dohodì
s organizátorem se pustili do
frézování snìhu k celé ploe
kolem dìr. lo o to, aby celá
natáèecí plocha vypadala jako
jedna velká stejnomìrná
plocha. Samozøejmì po celou
dobu natáèení byla nae
jednotka s naím Traktorem
Gatorem po ruce jako
zdravotní dozor ve spolupráci
s Vodní záchrannou slubou.
Karel Malák, SDH Frymburk
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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 podobì 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.
Zpravodaj OSH bude vydáván
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 10.6.2018,
zpravodaj vyjde 15.6.2018.
Rùena Lepová, SDH Beneov nad Èernou

mimo jiné
slovo starosty, výsledky soutìe
Poární ochrana oèima dìtí a
fotoreportá ze slavnostního pøedání
cen, nìco z historie
èeskokrumlovských hasièù, reportáe
ze soutìí a pozvánky na nìkteré z
nich a dalí informace z dìní v naem
regionu.
Tìíme se i na Vae pøíspìvky.
Rùena Lepová

Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15.3.2018.
Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10.6.2018. 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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