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Vá�ené hasièky, vá�ení hasièi,
je mi líto, �e dne�ní zpravodaj zaèínáme
smutnì, ale jak jistì víte, v sobotu 18.srpna
2018 nás náhle nav�dy opustil starosta SH
ÈMS Ing. Karel Richter. Vìnujme mu krátkou
vzpomínku.

Karel Richter se narodil v roce 1950,
dobrovolným hasièem byl ji� od dìtství, kdy
vstoupil do Sboru dobrovolných hasièù v
rodných Kyle�ovicích. Byl vysoko�kolsky
vzdìlaným odborníkem v oblasti protipo�ární
techniky a bezpeènosti prùmyslu. Pùsobil na
odborné �kole po�ární ochrany ve Frýdku
Místku, pozdìji jako asistent a odborný
asistent Katedry techniky po�ární ochrany a
bezpeènosti prùmyslu Vysoké �koly báòské v
Ostravì, odkud pøe�el na Ústøední výbor
Svazu po�ární ochrany ÈSR, kde pùsobil jako
vedoucí technického oddìlení. Pozdìji vedl
Metodické centrum a stálou výstavu po�ární
ochrany a ochrany ekonomiky v Pøibyslavi. V
roce 1992 nastoupil do funkce vedoucího a
pozdìji øeditele Kanceláøe SH ÈMS. V roce
2000 byl poprvé zvolen starostou Sdru�ení
hasièù Èech, Moravy a Slezska a tuto funkci
vykonával a� do konce �ivota.

Aktivnì se zapojoval nejen do práce
vyplývající z jeho funkce, ale byl èinný také v
Èeském národním výboru CTIF a ve Sboru
dobrovolných hasièù Braník. Za svoji
dlouholetou a obìtavou práci byl mnohokrát
ocenìn èeským hasièstvem i na mezinárodním
fóru. V roce 2011 mu byl udìlen titul
Zaslou�ilý hasiè. Byl �enatý a mìl dvì dcery a
pìt vnuèek.
Zdroj:  https://www.dh.cz
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  Vá�ené hasièky a vá�ení hasièi.
  Své slovo úvodem bych chtìl ve tøetím èísle leto�ního Hasièského zpravodaje opìt zamìøit pøedev�ím
na plnìní stì�ejních úkolù pro leto�ní rok. Bohu�el se budu muset opakovat. Stále se toti� mnoho
pøedstavitelù SDH nezaèalo zabývat problematikou, kterou je tøeba do konce roku vyøe�it.
  U� bude konèit 3. ètvrtletí leto�ního 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 ztì�ují plnìní úkolù
pøedstavitelùm OSH pøipravit celkový pøehled a poslat jej v termínu do Prahy k Mìstskému soudu, jak je
to stanoveno právními pøedpisy. Nevím sice jaké jsou postihy, ale musíte si uvìdomit, �e ka�dý sbor
dobrovolných hasièù je sice podspolek hlavního spolku Sdru�ení hasièù Èech, Moravy a Slezska, ale
zároveò samostatná právnická osoba. To znamená, �e za nezaslaná hlá�ení celkového pøehledu o majetku
a závazcích následky ponesete Vy sami. My doruèené pøehledy za�leme vèas, i kdyby mìly nìkteré SDH
chybìt. Víc pro Va�e sbory opravdu udìlat nemohu.
  Obdobná situace je v zasílání pokladù pro výmìnu èlenských prùkazù, kde se práce skládá z mnoha
úkonù. V�echny jsem Vám je pøiblí�il v minulém hasièském zpravodaji. Nechci se sice opakovat, ale
musím. Je to pøedev�ím vlo�ení Vámi zaslaných fotografií do centrální evidence a vyti�tìní archù s novými
prùkazy. Tyto je nutné nastøíhat a zalaminovat. Bohu�el i kdy� termín pøedání podkladù dávno uplynul,
mnohé SDH se vùbec neozvaly. K tomu pøibyly po�adavky na vydání èlenských prùkazù v plastové formì,
na které je mo�no nìkterými èleny uplatòovat rùzné slevy napø. pøi cestování veøejnou dopravou.
Výroba a distribuce tìchto legitimací trvá minimálnì 3 mìsíce a podmínkou pro tyto �adatele je vlo�ení
fotografií do centrální evidence. A �adatelù musí být minimálnì 50. Pokud to nebude, nemá cenu to do
Prahy zasílat. Bohu�el to zase odnesou ti, kteøí byli poctiví, za ty, kteøí se na to vybodli. Upozoròuji, �e
prùkazy s fotografií se týkají pøedev�ím èlenù a èlenek z øad mladých hasièù a dorostu a soutì�ních dru�stev
dospìlých na postupových hasièských soutì�ích. Nový termín zaslání fotografií èlenù, pøípadnì informace
o tom, kdo nepo�aduje nový èlenský prùkaz s fotografií stanovovat nebudeme. Upozoròuji Vás, �e výroba
nových èlenských prùkazù zaène ji� koncem mìsíce záøí bez ohledu, zda máte fotografie dodány nebo ne.
Stejnì to vypadá tak, �e budu ve�kerý svùj volný èas trávit u poèítaèe a sna�it se splnit úkoly, které jsme
si dali na posledním Shromá�dìní pøedstavitelù v dubnu leto�ního roku. Vìøím, �e po pøeètení tìchto øádkù
se pøedstavitelé SDH zamyslí a zaènou koneènì urychlenì plnit své úkoly.
  Vá�ení pøedstavitelé SDH, kteøí poøádáte pohárové soutì�e, prosím Vás o co nejrychlej�í zasílání
výsledkù soutì�e, proto�e bychom rádi informovali o tìchto soutì�ích veøejnost prostøednictvím
Èeskokrumlovského deníku, který ka�dý týden vydává stránku informací a zajímavostí o dobrovolných
hasièích na na�em okrese. Pokud byste k tomu zaslali i nìjaké fotografie s komentáøem, budeme jenom rádi.
Mù�ete zasílat i jiné informace o dìní ve Va�em SDH, abychom mohli tyto informace a zajímavosti
prezentovat na stránkách Èeskokrumlovských listù i na�eho Hasièského zpravodaje. Myslím si,
�e prezentace na�í prospì�né, veøejné, a pøedev�ím neplacené práce je to pravé, aby se o nás veøejnost
dozvìdìla. Zároveò mi dovolte abych Vám pøipomnìl, �e pokud se chystáte uspoøádat pohárovou soutì�
i v roce 2019, �e by bylo dobré vèas zaslat údaje pro poøádání na na�e OSH, abychom mohli vèas zpracovat
kalendáø soutì�í 2019. Termíny a ostatní údaje k soutì�i vèetnì kontaktu na hlavního garanta soutì�e
zasílejte na emailovou adresu vaclav.holemy@seznam.cz .
  Na závìr mi dovolte, abych Vám pøipomnìl, �e se blí�í podzimní schùze okrskù a jednání sborù na
výroèních valných hromadách. Nezapomínejte na oceòování Va�ich èlenù a� u� podle statutu pro udìlování
vyznamenání v SH ÈMS, aby se to nemuselo pøipravovat na poslední chvíli, nebo udìlením pøíle�itostných
medailí ke 100. výroèí vzniku Èeskoslovenska, kterou mù�ete ocenit dobrou spolupráci neèlenù SH ÈMS
s Va�ím sborem dobrovolných hasièù. Mnohé sbory, které o tuto mo�nost projevily zájem, si doposud
medaile ke 100 letùm vzniku Èeskoslovenska u mì nevyzvedly. Nezlobte se, ale objí�dìt Vás nemohu
jednak z èasových dùvodù, a také z finanèních.

 � starosta OSH Èeský Krumlov
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Øidièi pøi dojí�dìní do kolon musejí
od øíjna vytváøet záchranáøskou ulièku
mezi levým a pøiléhajícím jízdním
pruhem. Zmìnu 15. srpna 2018 schválil
Senát v novele zákona o provozu
na pozemních komunikacích.
Ulièka se tak bude tvoøit stejnì jako
v okolních evropských zemích. Hasièské
a sanitní vozy zároveò budou novì moct
pou�ít kombinaci modrého a èerveného
majáèku.
Zdroj  internet

V sobotu 14. èervence 2018 oslavili dobrovolní hasièi v Mojném 120. výroèí zalo�ení svého sboru. Sbor byl
zalo�en 6. listopadu 1898. Pøi této pøíle�itosti hasièi ve spolupráci s Obcí Mojné pøipravili pohárovou soutì�
�O pohár Obce Mojné�. Tato soutì� se od klasického po�árního útoku li�í tím, �e se srá�í tøi proudy a pùvodnì
byla zalo�ena v roce 1973.
Soutì�ní  dru�stva  uvítala  starostka Obce Mojné  paní  Jana Zoufalá,  která  podìkovala  v�em  dobrovolným
hasièùm za jejich pøístup k ochranì lidských �ivotù a zdraví a ochranì jejich majetku. Zároveò podìkovala
v�em, kteøí se na pøípravách dùstojné oslavy podíleli. Po vystoupení starostky obce vystoupil jako host starosta
SH ÈMS okresního sdru�ení v Èeském Krumlovì br. Jaromír Marek, který na závìr svého krátkého vystoupení
podìkoval  za  dlouholetou  práci  pro  dobrovolné  hasièe  starostce  obce  paní  Janì  Zoufalé  a  bývalému
pøíslu�níkovi HZS Jihoèeského kraje, Územního odboru v Èeském Krumlovì a dlouholetému dobrovolnému
hasièi br. Franti�kovi Salzerovi. Obìma pøedal pøi této pøíle�itosti Medaili ke 100 letùm vzniku Èeskoslovenské
republiky.
Poté byla zahájena vlastní soutì� pøedvedením po�árního útoku dru�stva mladých hasièù z kategorie mlad�í
z Mojného. Po nich ukázali, co umí, mladí hasièi z kategorie star�í takté� z Mojného, kteøí cvièili za pøispìní
svých vedoucích. Pak u� zaèala hlavní soutì�. Jako první a jediné, vystoupily �eny z Mojného. Po nich u� �lo
jedno mu�ské dru�stvo za druhým. Bylo jich celkem 12. Jako poslední provádìli po�ární útok za silného de�tì
hasièi z Ple�ovic. Dé�� provázel pohárovou soutì�  témìø celé odpoledne. Vítìzi se stali dobrovolní hasièi
z Pøíseèné pøed hasièi z Vele�ína a hasièi ze Sobìnova. Vítìzi v�ak byli v�ichni kdo se krásného i kdy� ponìkud
de�tivého odpoledne zúèastnili.
Soutì�i byli i pøítomni pracovníci Anketa dobrovolní hasièi roku, kteøí propagovali zapojení sborù
dobrovolných hasièù do této ankety, kde je mo�né vyhrát vybavení pro zásahové jednotky. Oceòují se
nejlep�í zásahy a èinnost sborù dobrovolných hasièù.

Starosta OSH Jaromír Marek
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�ákynì ZU� Kaplice Alice Drhovská si v èervnu
v Pøibyslavi pøevzala ocenìní za 3. místo
v republikovém kole soutì�e �Po�ární ochrana oèima dìtí�
v kategorii ZU� 1.
Gratulujeme a doufáme, �e se do soutì�e zapojí i v pøí�tím
roce, a �e její úspìch povzbudí i dal�í dìti i uèitele z na�eho
okresu k úèasti v soutì�i.

OOPR È. Krumlov

V sobotu, 4.8. 2018 se na bene�ovském hasièském
høi�ti konal 9. roèník Memoriálu Jiøího Sládka 
hasièská soutì�, která i letos mìla dvì èásti. �Sranda�
�tafetu a po�ární útok. �tafeta byla, jako ka�dý rok,
utajovaná a v�ichni soutì�ící vèetnì domácích
dru�stev byli se soutì�ními disciplínami seznámeni
a� na nástupu pøed soutì�í. Pro mnohé to bylo
pøekvapení. Letos jsme trochu �provìtrali� mozkové
závity. Mladé hasièe uèíme rùzné dovednosti a tak na
na�ich stanovi�tích nechybìlo uzlování, zdravovìda,
vìcné prostøedky, mapa s buzolou ani hasièské
a topografické znaèky. Mo�ná byli trochu ve výhodì
vedoucí mláde�e, ale jen nìkteøí. V dru�stvu byl
vìt�inou maximálnì jeden a to výsledky pøíli�
neovlivnilo. Po�ární útok byl bez záludností, ale èasy
ze �tafet trochu poøadím zamíchaly.

A tak putovní pohár mu�ù putoval do Pøídolí a �enám
zùstal pohár doma. Pøí�tí rok nás èeká jubilejní 10.
roèník, tak uvidíme, co si na soutì�ící vymyslíme.

Za SDH Bene�ov nad Èernou Rù�ena Lep�ová
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V obci Bìleè se 14. 7. konal II. roèník Jihoèeského poháru v TFA.
Tohoto klání se zúèastnil Ná� zástupce Karel Malák. Jednalo se
o rozta�ení dvou nezavodnìných hadic na délku 60m, smotání 2 ks
hadic B a ulo�ení do boxù, 80 úderù do Hammerbox , uchopení 20 kg
záva�í a pronesení tunelem, pøeskoèení bariéry, pøenesení 80 kg
figuríny a nakonec výstup na vì� hradu �elmberk. Celou tuto trasu
zvládl Ná� zástupce v èase 6:57,14, a proto mu patøilo 1. místo
v kategorii MU�I. Také byl jediným zástupcem okresu Èeský
Krumlov.

Druhý roèník poháru Jihoèeského kraje v disciplínách TFA se konal
25.8 v Protivínì. Opìt tam vyrazil Ná� zástupce Karel Malák. V tomto
klání se jednalo o zapojení dvou hadicových vedení a jejich následné
rozta�ení na délku 60 m, smotání 2 ks hadic B a ulo�ení
do pøipraveného boxu, Hammerbox, kde závodník provedl 60 úderù,
probìhl s 20 kg záva�ím tunelem a obìhl ku�el vzdálený 5 m a zpìt,
uchopení a pøenesení 80 kg figuríny, poté pøeskoèení bariéry,
pøenesení dvou pøejezdových mùstku, pøevalení pneumatiky
na urèenou vzdálenost, zapojení proudnice do motorové støíkaèky
a nakonec výstup do 3. nadzemního podla�í budovy. Èas, na kterém
se èasomíra zastavila, byl 5:43,7. Staèilo to na 4. místo a na tøetí místo
chybìly pouze 3 vteøiny. Celkem bylo 16 závodníkù v této kategorii
do 35 let. Opìt byl Karel Malák jediným zástupcem okresu Èeský Krumlov.

SDH Frymburk
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Hasièský záchranný sbor Èeské republiky dosud neabsolvoval cvièení zamìøené na dozimetrii a
dekontaminaci, ve kterém by bylo zapojeno takové mno�ství techniky a osob, jako bylo ve dvoudenním
cvièení �Bechynì 2018�.
Cvièení se konalo ve dnech 4. a 5. záøí a byla pro nìj vybrána dvì místa. Jedním z nich bylo novì
vytipované místo dekontaminace v lokalitì U Sloupu na silnici II/603 u Veselí nad Lu�nicí, druhým pak je
základna 15. �enijního pluku v Bechyni (leti�tì Bechynì), se kterým je pro svojí ideální rozlohu a polohu
poèítáno ve Vnìj�ím havarijním plánu JE Temelín ji� nìkolik let.
Úkolem cvièících slo�ek byla dozimetrie a dekontaminace obyvatelstva a techniky v pøípadì naøízené
evakuace velkého poètu obyvatel pøi simulované radiaèní havárii na JE Temelín. Taková havárie je sice
velmi málo pravdìpodobná, nicménì pøíprava na takový typ události je pro hasièe nezbytná.
První den cvièení byl plnì v re�ii hasièù. Ti køi�ovatce U Sloupu provìøovali funkènost, úèinnost a kapacitu
novì poøízených portálových detektorù gama záøení, urèených ke zji�tìní kontaminace radioaktivitou osob
nebo techniky, a dále navazujících stanovi�� dekontaminace techniky a osob. Cvièili hasièi tìch krajù, které
tuto problematiku musí øe�it vzhledem k umístìní jaderných elektráren Temelín a Dukovany, tedy HZS
krajù Jihoèeského, Jihomoravského a Vysoèina. Dále byly zapojeny HZS Ústeckého kraje a hlavního mìsta
Prahy, které také disponují detekèní a dekontaminaèní technikou.
Druhý den cvièení pokraèovalo na leti�ti v Bechyni. Prùbìh cvièení byl obdobný s tím, �e hasièská technika
a prostøedky byly doplnìny technikou a prostøedky Armády ÈR a také Záchranného útvaru HZS ÈR.
Detekèní rámy a stanovi�tì dekontaminace byla zatí�ena vìt�ím poètem �evakuovaných� osob a techniky.
Cvièení se celkem zúèastnily více ne� dvì stovky cvièících, z toho bylo pøibli�nì 150 hasièù. První den
cvièení bylo vyu�ito 35 figurantù, druhý den pak 120.
Zda první cvièení co do svého typu a rozsahu a zapojení nové a nejmodernìj�í techniky HZS ÈR splnilo
nastavené cíle, bude vyhodnoceno v následujících dnech.

Fotografie a video ze cvièení naleznete na webových stránkách HZS Jihoèeského kraje www.hzsjck.cz v
�Aktualitách� a �Fotogalerii�.

Vendula Matìjù
tisková mluvèí HZS Jihoèeského kraje
tel: 950 230 360
mobil: 725 035 023
email: vendula.mateju@jck.izscr.cz
webové stránky: www.hzsjck.cz



7

Tøi jednotky hasièù byly ve ètvrtek 19. Èervence vyslány
do Kaplice, èásti obce Rozpoutí k ohlá�enému po�áru
traktoru.
Operaèní støedisko v 14:20 hodin vyslalo profesionální
hasièe ze stanice Kaplice a jednotky
SDH obcí Kaplice � Hubenov a Vele�ín. Jednalo se o
po�ár traktoru s vlekem s nalo�enou øepkou. Zásah hasièù
trval témìø hodinu.

Po�ár znièil traktor v hodnotì 1 900 000,. Pøi po�áru z nádr�í vyteklo vìt�í mno�ství oleje a nafty. Hasièi
provozní kapaliny, které zùstaly na silnici, sanovali sorbentem. Na odbagrování kontaminované pùdy na
krajnici silnice si velitel zásahu vy�ádal pomoc SÚS.

Profesionální hasièi ze stanice Èeský Krumlov vyjeli v sobotu 21.
èervence v 16:09 hodin ze dvìma vozy � cisternou a technickým
automobilem � na silnici è. 39 k Vìtøní, èásti obce Nahoøany, kde
se pod projí�dìjícím autobusem utrhla krajnice.
Hasièi na místì prùzkumem zjistili, �e v autobuse nikdo
necestoval, tudí� není nutné provádìt jakoukoli evakuaci. Øidiè,
který vystoupil sám, nemìl �ádné viditelné zranìní. Autobus byl
naklonìný nad pøíkopem u silnice. Dal�í prùzkum ukázal, �e není
mo�né zásahovou technikou HZS Jihoèeského kraje autobus
vyprostit zpìt na vozovku. Øidiè si proto povolal specializovanou firmou disponující tì�kou vypro��ovací
technikou. Mezitím zasahující hasièi pøeèerpali z nádr�e autobusu v�echny provozní kapaliny. Zásah
èeskokrumlovské jednotky byl ukonèen po vypro�tìní autobusu po 19. Hodinì.

Dramaticky vypadající nehoda se stala 30. srpna v ranních hodinách u Dolního Dvoøi�tì, èásti obce Jenín.
Po ohlá�ení na tísòovou linku vyjeli v 7:32 hodin k nehodì profesionální hasièi ze stanice Kaplice a
dobrovolní hasièi obce Vy��í Brod.

Zdroj: http://www.hzscr.cz

Dopravní nehoda OA, Jenín  30. 8. 2018 Hasièi u odboèky na
Horní Dvoøi�tì nalezli havarované auto, které úplnì vyjelo ze
silnice a skonèilo za svodidly v pøíkopì pøevrácené na støechu.
Zranìní utrpìla jedna osoba. Vypro�tìní nebylo potøeba, v dobì
pøíjezdu byla zranìná osoba z auta venku. Hasièi ji okam�itì
pøedali zdravotníkùm ZZS, kteøí ji následnì odvezli do
nemocnice. Havarované auto zasahující jednotky zajistili
protipo�árním opatøením a zkontrolovaly únik provozních
kapalin. Krátce pøed 10. hodinou pak bylo auto nalo�ené na vùz
odtahové slu�by a obì hasièské jednotky zásah ukonèily.

V nedìli 9. záøí minutu pøed 23. hodinou pøijali hasièi na Operaèní a informaèní støedisko HZS Jihoèeského
kraje zprávu o po�áru v penzionu v Linecké ulici v Kaplici. K po�áru vyjeli profesionální hasièi z kaplické
stanice. Ohnisko po�áru na�li na balkónì v druhém patøe, kde hoøel plastový kvìtináè. Mezitím se
z penziónu samoevakuovalo 8 osob, dal�í dvì osoby hasièi vyvedli ven. Jednu osobu si pøevzala ZZS
s podezøením na nadýchání se. Po�ár hasièi rychle uhasili. Následoval prùzkum celého objektu, který byl
proveden termokamerou. Zásah jednotka ukonèila a� po pùlnoci, kdy byl celý penzión øádnì odvìtrán.
Vzniklá �koda èiní 10 000,, hodnota uchránìného majetku je 4 000 000,. Pøíèinu vzniku po�áru �etøí
vy�etøovatel HZS ve spolupráci s Policií ÈR.
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Od pátku 24. do nedìle 26. srpna 2018 hostil
severoèeský Liberec vrcholný sportovní podnik �
Mistrovství Èeské republiky profesionálních a
dobrovolných hasièù v po�árním sportu.
47. Mistrovství Èeské republiky v po�árním sportu
dru�stev HZS ÈR a 65. Mistrovství Èeské republiky
dru�stev Sdru�ení hasièù Èech, Moravy a Slezska v
po�árním sportu se zúèastnil i reprezentaèní výbìr
HZS Jihoèeského kraje.
Do Liberce odcestovalo 10 nejlep�ích jihoèeských
závodníkù, z nich� 7 je z územního odboru Jindøichùv
Hradec (Michal Doktor, Pavel Janù, Stanislav �míd,
Marek �enkýø, Jan Kuèera, Jaroslav Poukar), 2 z územního odboru Èeské Budìjovice (David Hájek, Jan
Je�ek) a 1 z územního odboru Strakonice (Ivan Pìnèa). Trenérem jihoèeského výbìru je Martin Hrádek (ÚO
Jindøichùv Hradec) a vedoucím dru�stva øeditel jindøichohradeckého územního odboru plk. Ing. Luká�
Janko. Velkou podporu jihoèeským reprezentantùm vyjádøil bývalý øeditel ÚO Jindøichùv Hradec a bývalý
vedoucí sportovní reprezentace Ing. Jan V�eteèka, který se osobnì mistrovství zúèastnil a na�im
závodníkùm fandil.
Mistrovství bylo v pátek zahájeno první disciplínou  výstupem do 4. nadzemního podla�í cvièné vì�e
pomocí hákového �ebøíku. Po této disciplínì se Jihoèe�i usadili na devátém místì v celkovém hodnocení
dru�stev. A na devátém místì byli také v sobotu po druhé disciplínì  100 metrù s pøeká�kami, a také i po
tøetí disciplínì  �tafetì na 4 x 100 metrù s pøeká�kami. Dosud vyrovnaný výkon pak tým HZS Jihoèeského
kraje "naru�il" v nedìlní královské disciplínì  po�árním útoku. První pokus se Jihoèechùm nepovedl, o to
víc se soustøedili na pokus druhý. Skvìlý èas 22,83 s je zaøadil na páté místo v disciplínì a tím se Jihoèe�i v
celkovém poøadí posunuli na �estou pøíèku.

Vzhledem k loòskému výsledku na mistrovství uskuteènìném v Praze je celkové 6. místo obrovským
úspìchem!!! Sportovní døina, píle, výdr� a také sportovní duch a skvìla týmová atmosféra se prostì a
jednodu�e vyplatila.

Kompletní výsledky a fotografie z mistrovství naleznete na oficálních stránkách: www.mrps2018.cz.

Zdroj: http://www.hzscr.cz

  mezinárodní cyklistický etapový závod, který se konal od 5. do 9. záøí 2018. Je
souèástí Svìtového poháru v silnièní cyklistice a tedy v kategorii závodù mezinárodní cyklistické federace
UCI 2.2. Jedná se o druhý nejvýznamnìj�í závod a zároveò o nejdel�í etapový závod v silnièní cyklistice v
Èeské republice. Letos probìhl ji� sedmý roèník. Na zaji�tìní prùjezdu se po trase podíleli také èlenové
sborù dobrovolných hasièù. V nedìli
9.záøí peloton závodníkù projí�dìl v
V. etapì Èeské Velenice  Jindøichùv
Hradec také na�ím okresem, po trase
Èeské Velenice, Nové Hrady, Horní
Stropnice, Hojná Voda, Èerné Údolí,
Bene�ov nad Èernou, Kaplice, Vele�ín,
Svatý Ján nad Mal�í, Trhové Sviny,
Borovany, Mlado�ovice, Majdaléna,
Strá� nad Ne�árkou, Jindøichùv Hradec 
celkem 150 km. Celkovým vítìzem
závodu se stal Michal Kukrle (Elkov
Author Cycling Team). A podle
poøadatelù to vypadá, �e 7. roèník
závodu byl také poslední.
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Náv�tìvníci lipenské Stezky korunami stromù a Království lesa mìli  v sobotu mimoøádnou pøíle�itost
shlédnout ukázky práce slo�ek Integrovaného záchranného systému ÈR a také rakouských hasièù. Hasièi,
zdravotníci i policisté  v�echny jsme vidìli v akci.

Jak to vypadá, kdy� vám doma chytne záclona nebo olej na pánvi a co s tím, ha�ení po�áru pìnou.

Asi nejvìt�í hasièské auto a ukázka resuscitace zdravotníkù rychlé záchranné pomoci.

Hlídka jízdní policie v akci.                 Pìnu si nejvíc u�ily dìti.
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Krátce po poledni pøiletìl policejní vrtulník, který pod Stezku dopravil zásahovou jednotku. I ty jsme vidìli
v akci. Pùvodnì byl v plánu také transport jednotky na lanì zpìt na základnu, ale vrtulník byl odvolán do
ostré akce.

V prùbìhu akce dìti mohly na jednotlivých stanovi�tích sbírat razítka a pøi jejich pøedlo�ení pak mìly vstup
na Stezku korunami stromù nebo do Království lesa zdrama.
Pozdìji odpoledne je�tì následovala ukázka policejních kynologù a spoleèná ukázka zásahu pøi pøepadení
benzinové stanice. Byl to prostì velmi vydaøený den.

RL
Dìkuji v�em, kteøí zaji��ovali akci Lipno dìtem aneb den s IZS konanou dne 8.9.2018
Akce se velmi vydaøila �

Za hasièe se zúèastnilo více jak 45 osob
HZS JèK � PS È. Krumlov, Frymburk, È. Budìjovice, Prachatice
JSDHO Frymburk
JSDHP NP �umava
Ji� popáté se akce zúèastnili dobrovolní hasièi z Rakouska: FF Kefermarkt, FF Niederwaldkirchen
a FF Schwarzenberg

Prezentace z jejich náv�tìvy u nás je na stránkách hasièù z Freistadtu
http://fr.ooelfv.at/aktuelles/beitrag/muehlviertlerfeuerwehrenbeimgrossenfamilienfestinlipno/
Dal�í fota jsou na: https://www.lipno.info/fotogalerie/densintegrovanymzachrannymsystemem
2018.html

Videoreortá� na Lipno�urnále: https://www.youtube.com/watch?v=HRIxIznrzQ

 Plk. Ing. Pavel Ro�boud, øeditel ÚO Èeský Krumlov HZS Jihoèeského kraje
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Telefonní èísla a kontakty na OSH Èeský Krumlov:
Vzhledem k tomu, �e se obèas vyskytují úkoly a problémy, které je nutno øe�it neprodlenì, pøipomínáme
Vám telefonní èísla na nìkteré funkcionáøe OSH

              zam:    386 706 488
(po celých 24 hodin � mo�no poslat SMS)        mob.:   602 161 159

 email: Jaromir.Marek@seznam.cz,
  jamarek@vez.cbu.justice.cz
domù:  380 323 047
 mob:   723 432 707
 email: vaclav.holemy@seznam.cz

     mob:   602 482 674
 email: krenauera@seznam.cz

     mob:  724 066 386
 email: johanvitek@seznam.cz

             mob:   728 358 117
 email:  zivcak@email.cz

            mob:  724 270 248
                            email: sipkova.ruzenka1@gmail.com

         mob:  724 236 670
 email: OSH.maradova1@seznam.cz

    mob:  773 456 692
 email: Ivana.67@seznam.cz

Dále Vás �ádáme, vzhledem k tomu, �e není zøízena po�tovní pøihrádka na po�tì v Èeském Krumlovì,
abyste ve�kerou po�tu, kterou chcete zasílat na OSH Èeský Krumlov, posílali na adresy:

 Jaromír Marek, Prostøední Svince 16, 382 32 Vele�ín
:

Roman Zivèak, Poøe�ín 54, 382 41 Kaplice
: Václav Holemý,

Poøe�ín 47, 382 41 Kaplice
: Rù�ena Lep�ová, Bene�ov nad Èernou 339, 382 32 Bene�ov nad Èernou

 (pøihlá�ky, odhlá�ení, soutì�e) apod.:  Jana
Maradová, Vy�ný 78, 381 01 Èeský Krumlov

 (funkce, vzdìlání, vyznamenání
apod.):  Ivana Sosnová, Zubèice 18, 382 32 Vele�ín

 � Èestné uznání OSH, medaile za vìrnost a dal�í ocenìní dle statutu:
Jan Vitek, Holubov 247, 382 03 Køem�e, Jaromír Marek, Prostøední Svince 16, 382 32 Vele�ín

Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15.9.2018.
Uzávìrka pøíspìvkù dal�ího èísla 10.12.2018. 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

Zatím je je�tì brzy, ale proto�e poslední leto�ní èíslo
zpravodaje vyjde tìsnì pøed Vánoci, pøipomínáme termín
pøedávání Betlémského svìtla

Betlémské svìtlo bude v Rakousku � místo zatím nebylo
upøesnìno
termín   poslední sobota pøed �tìdrým Dnem

Oficiální pozvánky budou vèas rozeslány








