Váené hasièky a váení hasièi.
Své slovo úvodem bych chtìl ve druhém èísle letoního Hasièského zpravodaje zamìøit pøedevím na
plnìní úkolù pro letoní rok. Stále se toti mnoho pøedstavitelù nezaèalo zabývat problematikou, kterou je
tøeba v letoním roce vyøeit.
U bude pomalu konèit 1. pololetí letoního roku, a pøesto mnohé SDH nedoruèily pøehledy o majetku a
závazcích za rok 2017, které mìlo být zasláno na OSH do 31. 5. 2018. Tím vlastnì ztìují plnìní úkolù
pøedstavitelùm OSH pøipravit celkový pøehled a poslat jej v termínu do Prahy k Mìstskému soudu, jak je to
stanoveno právními pøedpisy. Obdobná situace je v zasílání pokladù pro výmìnu èlenských prùkazù, kde se
práce skládá z mnoha úkonù. Mimo jiné je to vloení Vámi zaslaných fotografií do centrální evidence a
vytitìní archù s novými prùkazy. Tyto je nutné nastøíhat a zalaminovat. A a budou nové èlenské prùkazy
pro celou èlenskou základnu pøísluného sboru dobrovolných hasièù, budou tyto prùkazy pøedány
pøedstavitelùm SDH proti podpisu. Termín zaslání fotografií èlenù, pøípadnì informace o tom, kdo
nepoaduje nový èlenský prùkaz s fotografií je do 30. èervna 2018 a tento termín se neúprosnì blíí. Vypadá
to, e opìt budu trávit èas dovolené u poèítaèe a snait se splnit úkoly, které jsme si dali na posledním
Shromádìní pøedstavitelù v dubnu letoního roku. Vìøím, e po pøeètení tìchto øádkù se pøedstavitelé SDH
zamyslí a zaènou urychlenì plnit své úkoly.
Vání pøedstavitelé SDH, kteøí poøádáte pohárové soutìe, prosím Vás o co nejrychlejí zasílání
výsledkù soutìe, protoe jednak bychom rádi informovali o tìchto soutìích veøejnost prostøednictvím
Èeskokrumlovského deníku, který kadý týden vydává stránku informací a zajímavostí o dobrovolných
hasièích na naem okrese. Pokud byste k tomu zaslali i nìjaké fotografie s komentáøem, budeme jenom rádi.
Mùete zasílat i jiné informace o dìní ve Vaem SDH, abychom mohli tyto informace a zajímavosti
prezentovat na stránkách Èeskokrumlovských listù. Myslím si, e prezentace naí prospìné, veøejné, a
pøedevím neplacené práce je to pravé, aby se o nás veøejnost dozvìdìla.
Na závìr mi dovolte, abych Vám pøipomnìl oceòování Vaich èlenù a u podle statutu pro udìlování
vyznamenání v SH ÈMS, aby se to nemuselo pøipravovat na poslední chvíli, nebo udìlením pøíleitostných
medailí ke 100. výroèí vzniku Èeskoslovenska, kterou mùete ocenit dobrou spolupráci neèlenù SH ÈMS
s Vaím sborem dobrovolných hasièù. Mnohé sbory o tuto monost neprojevily zájem, ale pokud zalete své
poadavky do 28. èervna, je moné jetì medaile pøiobjednat.
 starosta OSH Èeský Krumlov
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V sobotu 9. èervna 2018 oslavili dobrovolní hasièi v Holubovì 110. výroèí zaloení svého sboru. Sbor byl
zaloen 12. dubna 1908 a jeho souèástí byly i Krasetín a Tøísov, které se osamostatnily a v roce 1935.
S historií i souèasností sboru pøítomné hasièe i návtìvníky oslav seznámil starosta SDH Petr Sviták, který se
zmínil o poèáteèních potíích pøi nákupu motorové støíkaèky a èinnosti jak mezi dvìma svìtovými válkami,
kdy u tohoto sboru vznikl první kolektiv mladých hasièù, který mìl dokonce a 50 èlenù, tak i po 2. svìtové
válce a po souèasnost, kdy jsou ji vybaveni moderní technikou a vìnují se nejenom poárnímu sportu, ale
pøedevím práci s mládeí. Po starostovi SDH vystoupil se svým krátkým projevem starosta Obce Holubov
Roman Kudláèek. Pak u zaèaly ukázky práce mladých hasièù, zásad poèínání pøi haení hoøícího oleje
v kuchyni a ukázka hasièù Jè. kraje územní odbor v Èeském Krumlovì pøi vyproování osob z havarovaného
osobního automobilu. Bìhem celého odpoledne mìli návtìvníci monost seznámit se s historií sboru na výstavì
fotografií a dokumentù v klubovnì hasièské zbrojnice a dìti se mohly vyøádit na atrakci hasièského auta na
skákání.
 starosta OSH Èeský Krumlov

10.dubna 2018 probìhlo v Mìstské knihovnì v Kaplici vyhodnocení a
ocenìní dìtí, které se zúèastnily celostátní soutìe "Poární ochrana
oèima dìtí " v okrese Èeský Krumlov a jejich práce postoupily do
krajského kola v Písku.
Do soutìe se zapojilo na 250 dìtí z èeskokrumlovského okresu a
celkem postoupilo 26 prací.
Podìkování patøí sponzorùm OSH Èeský Krumlov, Mìstu Kaplice a
Obci Beneov nad Èernou, kteøí pøispìli na ceny pro soutìící.
Nesmíme zapomenout ani na Mìstskou knihovnu v Kaplici, která
poskytla prostor pro slavnostní vyhláení i pro následnou výstavu
doruèených prací.
Výsledky z krajského i republikového kola najdete dále v textu a já
moc gratuluji vem ocenìným.
Za OORP OSH Èeský Krumlov Rùena Lepováá
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Foto: Bc. Tereza Fliegerová
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Jako poár kùlny byl 2. kvìtna ohláen poár v Rooseveltovì ulici v Èeském Krumlovì.
K poáru v 16:30 hodin vyjeli vèetnì výkové techniky profesionální hasièi z èeskokrumlovské
stanice, svolána byla èeskokrumlovská dobrovolná jednotka. Mezitím policisté upøesnili
informaci, e hoøí kolna, ale poár se rozíøil i na dalí dva domy. Pak spoleènì s mìstskými
stráníky uzavøeli silnici, aby tam mohly najídìt dalí vozy hasièù. Jako posilové jednotky do
Rooseveltovy ulice vyjeli dobrovolní hasièi obce Veleín a Chvaliny a dalí cisterny profesionálních hasièù
ze stanice Èeský Krumlov a také stanic Èeské Budìjovice, Kaplice a Køeme. Na pomoc vyjela se svými
cisternami také Vojenská hasièská jednotka z Boletic.
Extrémnì nároèný zásah z dùvodu dlouhé doby trvání, nároènosti na pohyb techniky v úzkých ulièkách
èi dopravy vody èerpáním z Vltavy, hasièi vedli v dýchací technice. Vytvoøili nìkolik vodních proudù, které
vedli jak vnitøkem obou domù, tak z vnìjku z automobilového ebøíku.
Úplnou likvidaci poáru velitel zásahu nahlásil v 21:03 hodin.Okolo 23. hodiny se hasièi na poáøitì
vraceli kvùli dohaení znovu se rozhoøeného ohniska. Dalí výjezd do Rooseveltovy ulice mìli
èeskokrumlovtí profesionálové následující den v dopoledních hodinách, kdy celé poáøitì monitorovali.
Co bylo pøíèinou vzniku poáru, bude pøedmìtem etøení v následujících dnech, vyetøovatelé stanovili
vzniklou kodu na 7 250 000, korun.
http://www.hzscr.cz/clanek/pozardomuvhistorickemcentruceskehokrumlova.aspx

3. kvìtna krátce pøed 9. hodinou dopolední dolo na eleznièní trati è. 194 u obce Møíè na Èeskokrumlovsku
ke sráce dvou vlakù. Informaci o nehodì obdreli hasièi na tísòovou linku 112 v 8:44 hodin. Jednalo se o
èelní støet dvou osobních vlakù, které se potkaly na jedné koleji. V obou soupravách cestovalo dohromady 50
osob, 14 z nich utrpìlo zranìní. Nehoda se obela bez vyprotìní. Zásah hasièských jednotek spoèíval v
asistenci zdravotníkùm ZZS pøi oetøení zranìných, pøi jejich tøídìní a pøedevím pøi jejich evakuaci z vlakù
ven. Sloitost zásahu zpùsoboval obtíný terén, ale vzhledem k dostateènému mnoství hasièù byli vichni
cestující, a u zranìní èi ne, bezpeènì evakuováni. Poslední osobu z vlaku hasièi evakuovali pøiblinì do 45
minut od ohláení nehody.
Vech 14 zranìných transportovala ZZS sanitkami a vrtulníkem do nemocnic v Èeských Budìjovicích a v
Èeské Krumlovì, pro nezranìné cestující byla pøipravena náhradní autobusová doprava.
http://www.hzscr.cz/clanek/uobcemricsesrazilydvavlakyzraneniutrpelo14osob.aspx
por. Ing. Vendula Matìjù
tisková mluvèí
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Ve ètvrtek dne 3.5. dolo k èelní sráce dvou vlakù ve vedlejí obci Møíè na trase z Holubova do Èeských
Budìjovic. Jedním z cestujících ve vlaku z Holubova byl i ná èlen výjezdové jednotky a sportovního
drustva Jiøí Gabrika. Po nárazu nastala ve vagónech panika, øev a mnozí cestující byly v oku. Právì Jirka
zachoval chladnou hlavu, otevøel vechna okna ve vagónu a a do pøíjezdu záchranných sloek pomáhal
vem zranìným. Vyuil tak zkuenosti, které nabral pøi zásazích jako èlen naí zásahové jednotky. Jsme
pyní jak na Jirku, tak na dalí èleny naeho sboru, kteøí pomáhali pøi nehodì jako profesionálové od
záchranných sloek. Samozøejmì nemùeme opomenout i dalí èleny výjezdové jednotky, kteøí k výjezdùm
jezdí pravidelnì!
V Èeskokrumlovském deníku jste si mohli pøeèíst celý rozhovor s Jirkou, tady je odkaz na web
https://ceskokrumlovsky.denik.cz/ /exkluzivnevdenikubylo
Ohromné díky patøí vem èlenùm naí výjezdové jednotky a i vem ostatním dobrovolným hasièùm, kteøí
neváhají pomoci pøi poárech a jiných tragických událostech. Nehoda vlakù je dùkazem, e dobrovolní
hasièi pak dokáí pomoci i u nehod, jejich jsou souèástí. DÍKY, DÍKY, DÍKY!!!!
Zdroj https://www.facebook.com/search/top/?q=sdh%20holubov

25. 4. 2018 v 13:45 h. byla nae jednotka vyslána na poár lesa v obci
Hradce. Na zásah jsme vyjeli s CAS 24  LIAZ 101. Na místì ji byla
jednotka HZS Køeme a následnì dorazila jednotka dobrovolných hasièù z
Dubného. Oheò se díky silnému vìtru rychle roziøoval, ale natìstí se
povedlo dostat oheò pod kontrolu pomìrnì brzo a zabránilo se dalímu
íøení.
12.5.2018 v 15:03h. jsme byli vysláni na poár lesa u obce Slavèe  Kluk.
Na místo poáru také dorazila jednotka HZS Køeme. Oheò se podaøilo
bìhem pár minut dostat pod kontrolu. Poté se zavlaovalo okolí, aby se
zabránilo pøípadnému znovuvzplanutí. Poár byl zpùsoben zaloením
ohnitì v lese a následného patného uhaení.
Zdroj https://www.facebook.com/search/top/?q=sdh%20holubov
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1

60,22

1

5

OMLENICE

26,11

1

72,28

3

67,27

2
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VELEÍN

26,41

2

72,07

2

68,52
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2

73,75
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BESEDNICE

29,89

3

82,42

2

68,73

2
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VELEÍN

25,83

1

89,03

4

69,96

3
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DNF

4

84,28

3

72,84

4
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BENEOV NAD
ÈERNOU

KØIVSKÁ KAROLÍNA

MUSIL MARTIN

HOLEMÁ HANA

DANIEL ROBERT

VODÒANSKÁ KRISTÝNA

SMOLÍK JAKUB

VORÁÈKOVÁ VERONIKA

FUÈÍK JAN

TROJÁKOVÁ NATÁLIE

FOLTIN FRANTIEK

KUNCENDÖRFEROVÁ EVA

HOLEMÝ KAREL

CHRTOVÁ MIROSLAVA
BRABCOVÁ VERONIKA

CAIS FRANTIEK

VOTÍKOVÁ MAGDALENA
ZEMANOVÁ JANA

OUTRATA PAVEL

LANGWEILOVÁ NATALIE

OUTRATA LUKÁ

TOMKOVÁ ZUZANA
ZÁRYBNICKÝ BOHUSLAV

OTTENSCHLÄGEROVÁ
DENISA

VÍTÙ FILIP

BARTOOVÁ ELIKA
MAREK MIROSLAV

VODÒANSKÁ BARBORA

LAYER MARTIN

INDELÍØOVÁ ÁRKA
TRESTROVÁ JIØINA

RYCHNAVSKÝ STANISLAV

SCHWARZOVÁ JANA

Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15.6.2018.
Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10.9.2018. 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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Poáry v bytových domech jsou velmi èasté. Roènì hoøí v bytech v Èeské republice cca 2600krát, pøièem
hmotná koda dosahuje stovek milionù korun a oheò s sebou pøináí èasto zranìné a mrtvé. Lidský ivot by
mohl být zachránìn a hodnota majetku zachována, kdyby se kadý informoval o základních pravidlech
poární prevence, zpùsobech vèasného haení vznikajícího poáru a umìl správnì reagovat v pøípadì
vypuknutí poáru.
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Vznikneli poár, proveïte nutná opatøení pro záchranu ohroených osob.
Okamitì jej uhaste dostupnými prostøedky nebo alespoò zamezte jeho íøení.
Okamitì ohlaste poár na èísle tísòového volání 150 nebo 112.
Zachovejte klid a rozvahu
Nedaøíli se vám uhasit v zárodku, co nejrychleji opuste objekt, ve kterém hoøí v zakouøeném prostoru
se pohybujte pøi zemi.
Chraòte si dýchací cesty navlhèeným ruèníkem.
Nesnate se pøekonávat ji poárem zasaené a zakouøené prostory  kouø znesnadòuje orientaci a
znemoòuje dýchání.
Nemùeteli ji opustit objekt, uzavøete se v místnosti bez vìtrání, utìsnìte okna idveøe proti prùniku
kouøe (mokrým ruèníkem, lepící páskou).
Upozornìte na sebehasièe køikem hoøí, vyvìením bílé látky z okna (pokud nemáte por ruce, poslouí
trièko nebo mikina) nebo boucháním do topení, zdí.
Pøi poáru bytu se snate okamitì jej opustit smìrem na chodbu, zavøete za sebou dveøe  zamezíte tím
zakouøení chodby a schoditì i monému ohroení ostatních nájemníkù domu.
K oputìní domu nikdy nepouívejte výtah neníli evakuaèní  ten je na dveøích oznaèen bezpeènostní
znaèkou evakuaèní výtah.
V pøípadì, e cítíte plyn nerozsvìcujte, telefonujte a po vyvìtrání.
Jeli to moné, pøed odchodem z hoøícího bytu vypnìte pøívod elektrické energia a plynu.
Mùeteli, vezmìte doklady a léky, nesnate se pozbírat cennosti, ztrácíte èas.
Vlivem poáru a zplodin hoøení mùe dojít ke
ztrátì orientace èi vìdomí, mohou se zøítit nosné konstrukce objektu.
Øiïte se pokyny zasahujíchch hasièù.
V pøípadì potøeby poskytnìte osobní nebo vìcné prostøedky pro zdolání poáru.
Pořiďte sï do bytu nebo rodinného domu hasicí přístroj pro uhašení ohně v jeho počátku.
Promyslete, které jiné vìci v domácnosti by mohly pomoci k uhaení zaèínajícího ohnì a kde jsou
umístìny (vìdro s vodou, deka).
(zdroj HZS Jihoèeského kraje

Plnìní odznaku odbornostiStrojník Junior
Stejnì jako v loòském roce mìly dìti Frymburského krouku HasièZáchranáø
v plánu plnìní odznaku odbornosti, ale tentokrát Strojník Junior. Aby získaly tento
odznak, tak se musely nauèit témata, jako jsou pouití jednoduchých hasebních
prostøedkù, dovednost obsluhovat PS 12 pod
dohledem dospìlého, a také aby dokázaly pracovat
s hydrantem a hydrantovým nástavcem. Dìti se s
tìmito úkoly stateènì popraly. Slavnostní pøedání
odznakù opìt probìhlo na naem tradièním Hasièském
plese. Do poslední chvíle dìti nevìdìly, kdo ve splnil
a kdo ne. Splnili to vichni èlenové naeho dìtského
mustva. Odmìnìni byli balíèkem sladkostí,
potleskem od veøejnosti a hlavnì odznakem
odbornosti. Doufáme, e v tomto bezchybném sbírání
odznakù budou pokraèovat.
Za SDH Frymburk Karel Malák
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Pátek tøináctého je veobecnì povaován za smolný
den. Hasièi v celé Èeské republice se kadoroènì
snaí tuto povìru vyvrátit. Jihoèetí hasièi na tento
den otevøeli brány svých stanic
a pøedvedli veøejnosti a pøedevím dìtem svoji
zásahovou techniku, výstroj a ve, co pouívají
bìnì u zásahu. K akci se pøipojili také dobrovolní
hasièi v Beneovì nad Èernou a pøipravili program
pro dìti z beneovské mateøské a základní koly.
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Více ne tisícovka hasièù ze vech krajù Èeské republiky zamíøila do Prahy, aby zde vytvoøením vodní
hasièské fontány oslavili 100. výroèí zaloení naí republiky za doprovodu státní hymny, symfonické básnì
Vltava z cyklu Má Vlast a Dvoøákových Slovanských tancù. Byla to mimoøádná a nezapomenutelná událost
pro vechny úèastníky i pøihlíející.
Vyuito bylo celkem 140 proudù vody z náplavek, 35 proudù z Palackého mostu, 50 proudù vody z
Jiráskova mostu a 14 vodních proudù z prostøedka Vltavy.
Nataeno bylo celkem 455 kusù hadic o celkové délce 6.950 metrù, instalováno bylo 102 kusù svìtel.

https://www.pozary.cz/clanek/186980hasicskafontana2018vpraze
probehlanaoslavuceskestatnostihasicinatahli7kilometru
hadic/?_fid=x1s1
Fotografie pouity se svolením www.pozary.cz

Máte i Vy fotografie ze zajímavých hasièských akcí?
Podìlte se o záitky s ostatními a polete svùj
pøíspìvek do naeho Hasièského zpravodaje.
Kontakt: knihovna@benesovnc.cz
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