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Vá�ené hasièky a vá�ení hasièi.

Bude pomalu konèit 2. ètvrtletí leto�ního roku. Na�e èinnost se v souèasné dobì zamìøuje pøedev�ím na
rozvoj  fyzické  a  psychické  kondice  na�ich  èlenù  a  mladých  hasièù,  co�  je  znát  na  poøádání  rùzných
hasièských  soutì�í,  a�  u�  postupových  nebo  pohárových.  Mimo  to  nastává  i  období  dovolených,  ale  i
zvý�eného nebezpeèí vzniku po�áru a povodní.

Své slovo úvodem bych chtìl zamìøit na pokraèování hesla .
Stále  se  toti� vyskytují  problémy  s nìkterými SDH, které  si  do dne�ního dne nedaly do poøádku získaná
vyznamenání  a  dosa�ené  vzdìlání  v  hasièských  oborech,  pøípadnì  zastávané  hasièské  funkce  jak  v  dobì
souèasné, tak i ty minulé, svých èlenù, i kdy� na to upozoròujeme ji� více jak pìt let. Pak nastávají tì�kosti
pøi  návrzích  nìkterých  èlenù  na  hasièská  vyznamenání.  Nejen�e  se  musí  podávat  na  pøedepsaných
tiskopisech,  jejich� souèástí  je pøehled udìlených vyznamenání, ale  i zdùvodnìní podávání návrhu, co�  je
jakýsi výèet èinnosti hasièe navrhovaného na vyznamenání. Je to tedy takový �malý hasièský �ivotopis�.
A bez splnìní tìchto podmínek nelze Vá� návrh na udìlení vyznamenání kladnì vyøe�it. Proto jistì chápete,
�e  na  vyøízení  návrhu  je  potøebný  èas,  abychom  mohli  v�echny  údaje  provìøit.  Z  tohoto  dùvodu  bylo
výkonným výborem OSH (dále jen �VV OSH) rozhodnuto umo�nit jednotlivým SDH pøístup do centrální
evidence èlenské základny, ale pouze do vlastní svého sboru. I k tomuto kroku jsou urèitá pravidla, a dokonce
si sbor bude moct provádìt nìkteré zmìny, které byly mo�né pouze pøes OSH, ale musí být brán zøetel na
ochranu osobnosti, tzv. GDPR. Proto budou jednotlivé SDH osloveny, kdo má zájem o pøístup do centrální
evidence, vyberou si ze svého støedu zástupce (nemusí to být starosta), po�lou ho na �kolení a po podpisu
listiny o pro�kolení by mìl dostat pøístupové heslo.

Plnìní trvalého úkolu, kterým je zasílání pøehled o majetku a závazcích daného roku, který stanovili na
leto�ním jarním shromá�dìní pøedstavitelù SDH do 31. kvìtna 2019 se nám opìtovnì nedaøí. Do souèasné
doby bylo doruèeno deset vyplnìných tiskopisù. Pak se ale nìkteøí pøedstavitelé na shromá�dìní rozèilují, �e
jsou nìkterý mi výzvami a upozornìními otravováni, ale jejich kolegové si vlastnì neplní svoje povinnosti. A
vybírat,  kdo  poslal  a  kdo  ne  a  tìm  �neposílaèùm�  posílat  výzvy  a  upozornìní,  to  od  OSH  opravdu
nepo�adujte. My nejsme �ádný úøad a nemáme na to zamìstnance. Pokud si myslíte, �e to dìláme �patnì, máte
�anci se nechat v roce 2020 zvolit do VV OSH, pøípadnì starostu a ukázat v�em, �e jste lep�í.
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Nezapomeòte, �e  leto�ní  rok  je volební nejen pro kandidáty do Evropského parlamentu, ale  i pro na�e
sbory  dobrovolných hasièù. Mìli bychom se ji� v této dobì zabývat tím, koho ze svého støedu navrhneme do
vedení  SDH,  aby  se  dobrovolní  hasièi  ubírali  stále  vpøed  a  nepøe�lapovali  na  jednom místì,  nebo  jejich
aktivita klesala. Uvìdomte si, �e dobrá komunikace mezi èleny výboru SDH a èleny VV OSH je základem
dobré  práce  celého  okresního  sdru�ení  SH  ÈMS.  Vezmìte  také  na  vìdomí,  �e  Vá�  sbor  je  samostatnou
právnickou jednotkou a je v èele se svým starostou zodpovìdný za svoji èinnost. Pøesto by sbory mìly tvoøit
kolektiv hasièù, kteøí dokazují, �e jsou pøipraveni pomoci svým bli�ním jak pøi mimoøádných událostech, tak
je  i  zabavit  pøi  oslavách  rùzných výroèí,  pøi  sportovních  soutì�ích,  a  �e  uplatnìní  v  jejich  øadách najdou
v�ichni  bez  ohledu  na  vìk,  v�ichni,  kdo  o  tuto  èinnost mají  zájem. Na�i  pøedchùdci  sbory  zakládali,  aby
pomáhali  svým spoluobèanùm nejen pøi  likvidaci mimoøádných událostí, ale aby byli  i nositeli kulturních
tradic i zábavy. Vìøím, �e se staneme jejich pokraèovateli jako dìti a mladí hasièi, kteøí se v leto�ním roce
zúèastnili  celostátní  soutì�e   z  nich�  se  nìkteré  výtvory  dostaly  a�  do
krajského kola a mo�ná i celostáního. S celkovými výsledky Vás seznámí OR prevence

V leto�ním druhém èísle Hasièského zpravodaje bych si pøál, abychom do konce roku 2019, spoleènými
silami v�echny 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 v�em popøál i na závìr druhého leto�ního
úvodníku.

 � starosta OSH Èeský Krumlov

V  úterý  7.  kvìtna  2019  odpoledne  se  v  kaplické  knihovnì  se�li  vyhodnocení  úèastníci  okresního  kola
celorepublikové soutì�e Po�ární ochrana oèima dìtí a mláde�e, aby si pøevzali ceny za své výtvarné práce.
Slavnostní odpoledne zahájila hrou na kytaru sleèna Petra Horáková, �ákynì ZU� Kaplice.
Úvodní  slovo pronesl  starosta mìsta Kaplice Mgr. Pavel Talíø  a podìkoval dìtem za  to,  �e  se do  soutì�e
aktivnì zapojily. Závìreèným slovem se k nìmu pøipojil  i starosta okresního sdru�ení hasièù bratr Jaromír
Marek.
Pro své ceny a diplomy si pøi�la vìt�ina pozvaných, chybìla pouze jedna úèastnice z kategorie M� 2, které
byla cena pøedána prostøednictvím paní uèitelky dodateènì.

Celkem se do soutì�e zapojilo na 120 dìtí, do krajského kola bylo odesláno 22 prací v 9 kategoriích.
Touto cestou bychom rádi podìkovali Mìstské knihovnì v Kaplici za poskytnuté zázemí pøi na�í akci a za
poskytnutí prostoru pro výstavu prací, kterou si zde zájemci mohli prohlédnout do konce kvìtna 2019.

Dal�í  informace k postupu: 5 prací na�ich úèastníkù postoupilo do  republikového kola. Celkové výsledky
zatím nejsou zveøejnìny. Budou vyhlá�eny a� pøi oficiálním vyhodnocení a pøedání ocenìní  21.6. 2019 na
Zámku v Pøibyslavi.

Dal�í podìkování patøí sponzorùm, kteøí pøispìli na ceny  pro na�e ocenìné: Mìsto Kaplice, Obec Bene�ov
nad Èernou, HZS JèK, ÚO Èeský Krumlov, OSH Èeský Krumlov.

Fotogalerie na https://oorpck.estranky.cz/fotoalbum/vyhodnocenipood2019/
Za Okresní odbornou radu prevence Èeský Krumlov Rù�ena Lep�ová
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Na  podzimním  shromá�dìní  delegátù  okresu  Èeský  Krumlov  nìkteøí  z  vás  projevili  zájem  o  mo�nost
aktivovat pøístup do centrální evidence domovského sboru.
Nyní tedy lze tento pøístup pro zástupce sborù zøídit.
Budete moci v rámci va�eho SDH upravit údaje o va�ich èlenech (jméno, adresa, pøípadnì fotografie èlena),
vkládat vyznamenání sboru, dosa�ené odbornosti, akce, které u vás probìhli  to, co se poèítá do závìreèného
hlá�ení na konci roku.
Pøihlá�ení nových èlenù, tisk èlenských prùkazù a dal�í údaje budou i nadále vkládány prostøednictvím OSH
na základì va�eho po�adavku.
Vzhledem k tomu, �e èlen, který bude mít pøístup do centrální evidence bude mít pøístup k osobním údajùm
dle naøízení naøízení GDPR, musí být seznámen se Smìrnicí starosty SH ÈMS k nakládání s osobními údaji
èlenù SH ÈMS a vyplnit a podepsat tiskopisy, které musí být ulo�eny na OSH.
Èlen, který bude mít pøístup do CE, musí mít v evidenci vlo�eno aktuální telefonní èíslo, které je  nutné k
pøihlá�ení. Mìl by to být èlovìk, který se orientuje v práci s PC (nemusí to tedy být nutnì starosta sboru, ale
musí mít jeho povìøení) a který má zájem se aktivnì podílet na této aktivitì. Podepsané tiskopisy je nutno
pøedat starostovi OSH a na jejich základì bude zøízen pøístup. Návrhy na zástupce sborù musí být dle smìrnice
starosty SHÈMS schváleny VV OSH.
V pøípadì zájmu mù�eme urèit termín spoleèné schùzky, kde budou pøedány podepsané doklady a zároveò
mù�eme udìlat krátké seznámení s programem centrální evidence.
Svùj zájem o pøístup do CE pi�te prosím na sipkova.ruzenka1@gmail com, pøípadnì volejte 727 814457.
Smìrnici starosty a tiskopisy k vyplnìní vám po�lu na vy�ádání.

Je�tì dodatek k výmìnì èlenských prùkazù.
Zbývají  ètyøi  sbory  na  okrese,  jejich�  zástupci  dosud  nijak  nereagovali  na  výzvy  o  kontrolu  èlenských
základen. U  tìchto  sborù  budou  bez  ohledu  na  správnost  údajù  vyti�tìny  prùkazy  z  centrální  evidence  a
pøípadné  náklady  na  opravy  budou  sborùm  úètovány  k  náhradì.  Tímto  bude  výmìna  èlenských  prùkazù
ukonèena.

Za OSH Èeský Krumlov, Rù�ena Lep�ová

POOD v Kaplici 7.5.2019
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Hasièský záchranný sbor Jihoèeského kraje
Pra�ská 52b, 370 04 Èeské Budìjovice
www.hzsjck.cz

Taktické cvièení �Tomegas 2019� provìøilo havarijní plány v úlo�i�ti a plnírnì láhví v Branicích �
10. duben 2019

Firma Tomegas, s. r. o., v Branicích, která je úlo�i�tìm propanbutanu a plnírnou láhví, je spoleènì
s Jadernou elektrárnou Temelín jedinou, kdo mají v Jihoèeském kraji povinnost zpracovávat nejenom
vnitøní, ale i vnìj�í havarijní plán pro pøípadné mimoøádné události s mo�ným dopadem na obyvatelstvo
�ijící a pracující v bezprostøední blízkosti. Provìøení havarijních plánù firmy Tomegas bylo cílem taktického
cvièení slo�ek integrovaného záchranné systému a orgánù krizového øízení � �Tomegas 2019�.
Cvièení probìhlo v odpoledních hodinách ve støedu 10. dubna.  Jeho námìt vycházel ze situace, kdy pøi
pøeèerpávání kapalné fáze plynu z �eleznièní cisterny do stacionárních zásobníkù dlouhodobì uniká plyn.
V blízkosti zásobníku se v�ak nachází nastartované auto, dojde k za�ehnutí plamenu a po�ár zasáhne
�eleznièní cisternu.
Zaèátek cvièení probíhal mezi operaèními støedisky HZS Jihoèeského kraje, Policie ÈR a ZZS Jihoèeského
kraje. Z Telefonického centra tísòového volání (linky 112) byla informace o mimoøádné události
v Tomegasu pøedána na operaèní støedisko hasièù. Operaèní dùstojníci HZS Jihoèeského kraje na místo
vyslali pøíslu�né síly a prostøedky a zároveò pøedali informaci na operaèní støedisko Policie ÈR, dispeèink
ZZS, dále stálé obsluze areálu úlo�i�tì a plnírny v Branicích u Milevska a orgánùm krizového øízení
dotèených obcí.
Z jednotek PO se pøesnì podle poplachového plánu do cvièení zapojily jednotky profesionálních hasièù ze
stanice Milevsko a dobrovolné jednotky obcí Milevsko, Bernartice, Podolí I., Sepekov, Kuèeø a Branice.
Úkolem zasahujících hasièù bylo ochlazovat �eleznièní cisternu tak, aby mohl plyn uvnitø kontrolovanì
vyhoøet. Zároveò musely být ochlazovány i okolní zásobníky, hasièi museli zabránit roz�íøení po�áru a
zajistit na místì zásahu dostateèné mno�ství vody. V neposlední øadì pak byla provìøena funkènost
instalovaných po�árnì bezpeènostních zaøízení v areálu úlo�i�tì.
Do cvièení byli zapojeni i kolegové z integrovaného záchranného systému. Policisté regulovali dopravu,
cviènì uzavírali komunikace urèené havarijním plánem a uzavøeli prostor cvièení s mo�ným vjezdem pouze
pro zasahující vozidla.
Souèasnì s taktickým cvièením slo�ek IZS probìhlo i cvièení orgánù krizového øízení obcí v zónì
havarijního plánování a dal�ích dotèených obcí. Podle schváleného vnìj�ího havarijního plánu a podle
zpracovaných havarijních karet pro èinnost starostù se cvièení zúèastnili krizoví pracovníci obcí Branice,
Okrouhlá, Køi�anov, Veselíèko a Milevsko.
V obcích Branice, Okrouhlá a Køi�anov, které spadají do zóny havarijního plánování, starostové v rámci
varování provìøili funkènosti místních informaèních systémù, následnì pak ve Veselíèku aktivovali pøedem
vytipovaná zaøízení k zaji�tìní pobytu pøechodnì ubytovaných osob a vznesli po�adavek na starostu
Milevska o zaji�tìní ubytování pro evakuované osoby.
Taktického cvièení �Tomegas 2019� se celkem zúèastnilo pøibli�nì 50 osob, z toho více ne� 30 hasièù a 10
policistù. V areálu firmy se pohybovalo 10 hasièských aut a 5 policejních. V následujících dnech bude
cvièení vyhodnoceno jak po stránce taktické, operaèní i strategické, tak i s ohledem na provedení opatøení
ochrany obyvatelstva ze strany krizových orgánù.

Fotografie ze cvièení naleznete na webových stránkách HZS Jihoèeského kraje www.hzsjck.cz.
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Ji� druhým rokem vyu�il Hasièský záchranný sbor Jihoèeského kraje mo�nost zorganizovat ve vojenském
újezdu Boletice zdokonalovací jízdy pro øidièe hasièských zásahových vozù.
Obtí�ný terén vojenského výcvikového prostoru si ve dnech 15. � 17. dubna vyzkou�ely pøibli�nì ètyøi
desítky hasièù zaøazených na pozici výjezdových hasièùstrojníkù nebo také technikù strojní slu�by
slou�ících na denní smìnì.
Ka�dý den se do tréninku jízdy pustily dvì cisternové automobilové støíkaèky CAS 20M3LP � Camiva, dvì
cisterny CAS 32S3R � Tatra 815 a nákladní automobil NA S3R � T8157, tzv. evakuaèní Tatra. Hasièi
projí�dìli okruh v nároèném èlenitém terénu tak, aby se postupnì bìhem dne vystøídali na v�ech tøech
typech aut. Slo�ité terénní podmínky umo�òovaly hasièùm projet si napøíklad nebezpeèné stoupání a
klesání, brod èi nestabilní bahnitý terén.
Jihoèe�tí øidièi hasièských zásahových vozidel s právem pøednostní jízdy svoji práci zvládají skvìle.
Ovládají své vozy, bezpeènì dovezou na místa zásahù jak své kolegy, tak nutný materiál. Ale mo�nost
ka�dého takovéhoto výcviku je pro v�echny v�dycky pøínosem. Zdokonalí se ve zvládání krizových situací
pøi øízení, vyzkou�í si jízdu za zhor�ených podmínek. Proto vìøíme, �e zdokonalovací jízdy budou ve
vojenském výcvikovém prostoru Boletice pokraèovat i v následujících letech.

Videa a fotografie z výcviku naleznete na webových stránkách HZS Jihoèeského kraje www.hzsjck.cz.

Profesionální jednotka slou�í v obci Køem�e na Èeskokrumlovsku ji� od roku 1972. Témìø pùl století sídlí
køeme��tí hasièi ve stále stejné stanici, která v posledních mìsících dostála velkých stavebních úprav a
zmìn.
Stanice v Køem�i je dvoupodla�ní samostatnì stojící budova stojící na vlastním pozemku s nádvoøím.
Objekt byl postaven ve dvacátých letech minulého století. V roce 1975 probìhla velká stavební investice,
kdy byla pøistavìna nástavba druhého nadzemního podla�í a dále gará�ová stání s plochou terasovou
støechou, su�ící vì�, sklad a kotelna. Tím vznikl v pøízemí prostor pro gará�e s výjezdovou technikou, pro
pøíruèní sklady, �atny, umývárnu, kotelnu a su�ící vì�. V patøe jsou pak místnosti pro zázemí slou�ících
hasièù, jako jsou: lo�nice, denní místnost, kanceláø velitele dru�stva, kuchyòka, sociální zaøízení a
posilovna.
V prùbìhu let si hasièi ve vìt�inì pøípadu svépomocí provádìli drobné úpravy, napøíklad na elektroinstalaci,
topení èi v umývárnì. Dodavatelským zpùsobem se pak øe�ila nová podlaha na výjezdových stáních
v gará�ích.

Pøed rekonstrukcí stanice ji� nesplòovala souèasné tepelnì technické po�adavky a nároky na efektivnost
výroby tepla. Stavebnì technický stav objektu odpovídal jeho stáøí a nìkteré prvky (napø. otvorové výplnì)
byly na hranici své �ivotnosti. Rovnì� nevyhovoval odvod de��ové vody a v pøízemí byl problém se
vzlínáním vlhkosti do zdiva.
Proto HZS Jihoèeského kraje pøistoupil k nutné rekonstrukci, která se týkala zateplení obvodového plá�tì
budovy vèetnì stropù, výmìny stávajícího plynového kotle a úpravy pøípravy TUV, výmìny nevyhovujících
otvorových výplní (oken, vrat a dveøí), opravy støe�ního plá�tì, odvodnìní støechy novými svody a novým
le�atým vedením pod upraveným terénem zaústìným do stávající de��ové kanalizace. Ve vnitøních
prostorách do�lo k rekonstrukci podlah ve tøetím a ètvrtém gará�ovém stání.

§ nejmen�í stanice HZS Jihoèeského kraje � podle legislativy slou�í na jedné smìnì 3 hasièi,
§ jediná stanice HZS Jihoèeského kraje s oznaèením P 0 (nula), tzn. je umístìna v obci do 15
tisíc obyvatel a vznikla sdru�ením prostøedkù obce a hasièského záchranného sboru kraje,
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Obrovského úspìchu pro jihoèeský profesionální sbor dosáhnul o tomto víkendu (8. a 9. èervna 2019)
Michal Brousil, který potvrdil, �e patøí na �pici evropské elity v disciplínách TFA. V nìmeckém
Mönchengladbachu obhájil zlato v individuálním závodì a zároveò byl èlenem �tafety, která pøivezla do
Èech také zlatou medaili.
Evropský �ampionát vyhrál písecký Michal Brousil ve své vìkové kategorii ji� v loòském roce. A jak se
øíká, obhajoba je v�dy tì��í ne� první zlato. Michal ale potvrdil, �e jeho výkonnost a pøipravenost je letos
opravdu �pièková.
Ètyøi úseky extrémnì nároèných disciplín, které byly v Nìmecku zavr�eny výbìhem do 15. patra
nemocnice, Michal zvládnul ze v�ech závodníkù nejlépe. Jeho èas 5:48 byl nejrychlej�í nejen v jeho vìkové
kategorii 30  34 let, ale i v celkovém hodnocení. Michal se tak stal evropským �ampionem nejen své
kategorie, ale vyhrál i absolutní hodnocení. Svého polského rivala Marcina Zdziebla, kterému svým
parádním výkonem "vrátil" loòskou porá�ku, nechal letos za sebou o ètyøi vteøiny. Tøetí místo obsadil dal�í
èeský borec Pavel Kouøík (HZS Plzeòského kraje), jeho� èas byl 5:54.

§ stanice má pøedurèenost CZ, co� znamená, �e je urèená pro záchranné práce na v�ech
komunikacích a pro zásahy na nebezpeèné látky,
§ rekonstrukce stanice trvala dva mìsíce (od øíjna do prosince 2018),
§ cena rekonstrukce je 4 milióny korun.

Fotografie zrekonstruované stanice naleznete na webových stránkách HZS Jihoèeského kraje
www.hzsjck.cz.
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soutì�i HZS Jihoèeského kraje v disciplínách TFA 22. 6. na Zadovì.
Video ze zlaté èeské �tafety naleznete na facebooku HZS ÈR.

Název �TFA� pochází z anglického �Toughest Firefighter Alive� a volnì se pøekládá jako �nejtvrd�í hasiè
pøe�ívá�. Jedná se o nejtì��í hasièskou soutì�, která svými podmínkami simuluje práci hasièe pøi zásahu.
Ka�dý hasièù startuje v pøedepsané výstroji: kompletním tøívrstvým zásahovém obleku, pøilbì, zásahových
rukavicích a zásahové obuvi s nasazeným dýchacím pøístrojem v pohotovostní poloze. A absolvuje v
pøedepsaných èasových intervalech ètyøi úseky.
Na mistrovství Evropy v Mönchengladbachu byla stejnì jako na dal�ích soutì�ích tra� rozdìlena do ètyø
úsekù. Závodníci plní jednotlivé disciplíny oddìlenì po úsecích, intervalovým zpùsobem:

Po startu soutì�ící bì�í k pøipravené po�ární støíkaèce, na ni napojí dvì hadicová vedení, která následnì
uchopí za proudnice a rozvine je. Spoje se mu nesmí rozpojit. Pak smotá dvì hadice, které odnese do boxu.
�ádná èást hadice nesmí z boxu vyènívat.

Soutì�ící dobìhne k hammer boxu a palicí provede 80 úderù, tunelem pronese 20 kg záva�í tam a zpìt,
transportuje 80 kg figurínu a na závìr pøekoná bariéru.

Ètyøi nastavovací �ebøíky soutì�ící opøe o le�ení, na které následnì vystoupá a nahoøe vytáhne 20 kg záva�í.
Cestou do cíle je�tì napojí proudnici na monitor.

Ka�dé mistrovství si volí vlastní budovu, kam musí závodníci v co nejkrat�ím èase vybìhnout. V
Mönchengladbachu je to místní nemocnice.

por. Ing. Vendula Matìjù
tisková mluvèí HZS Jihoèeského kraje

tel: 950 230 360
mobil: 725 035 023

webové stránky: www.hzsjck.cz

Zlato v individuálním závodì nebylo jediné, které si Michal
Brousil z evropského �ampionátu pøivá�í. Michal byl
jedním z èlenù �tafety, která nena�la letos �ádného
pøemo�itele a s pøehledem zvítìzila. Jeho kolegy ve zlaté
�tafetì byli: Michal Pøecechtìl (HZS Olomouckého kraje),
Pavel Kouøík (HZS Plzeòského kraje) a Tomá� Vi�nar
(HZS Pardubického kraje).
Èe�i na evropském �ampionátu dokázali, �e patøí mezi
evropskou �pièku. V�ech �est èlenù èeského
reprezentaèního dru�stva skonèilo v elitní patnáctce
nejtvrd�ích hasièù Evropy.
Michal Brousil navíc v leto�ním roce je�tì neprohrál.
Zvítìzil na v�ech závodech, kterých se zúèastnil. A jeho
sportovní forma byla excelentnì naèasovaná i na evropské
mistrovství.
Dal�í závody, které Michala èekají, je dal�í soutì� ze
seriálu Èeského poháru, který bude v pátek 14. 6. v Plzni, a
pak se Michal pøedvede na domácí pùdì, a to na krajské
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Tøetí stupeò po�árního poplachu vyhlásilo Operaèní a informaèní støedisko HZS Jihoèeského kraje u po�áru
pily v Mirkovicích na Kaplicku. Tøetí stupeò je druhým nejvy��ím, ètvrtý, resp. zvlá�tní, stupeò poplachu se
pak vyhla�uje pøi událostech, kterými jsou napøíklad rozsáhlé povodnì.

Po�ár byl na tísòovou linku nahlá�en v pátek 26. dubna devìt minut po pùlnoci. Na místo vyjeli
profesionální hasièi ze stanic Kaplice a Èeský Krumlov, následnì pak i cesterny a dal�í vý�ková technika ze
stanice Èeské Budìjovice. Poplach byl vyhlá�en jednotkám SDH obcí Vele�ín, Svatý Jan na Mal�í, Kaplice 
Hubenov, Hoøice na �umavì a Zubèice.

Prùzkum na místì po�áru ukázal, �e po�ár zasáhnul jeden celý výrobní komplex pily. Hoøel objekt
postavený do tvaru písmene "L", ve kterém byla výrobna a také administrativní budova. Hoøela i v tìsné
blízkosti uskladnìná �tìpka, piliny a desky na paletách. Rozvoj po�árù byl natolik rychlý a intenzivní, �e v
zasa�eném objektu hoøelo prakticky v�echno, od budovy jako takové, a� po stroje, zaøízení a vnitøní
vybavení. V hoøícím objektu nikdo nebyl, nepotvrdila se ani pøítomnost tlakových láhví.

Krátce pøed 6. hodinou ranní dostali zasahující hasièi po�ár pod kontrolu, velitel zásahu hlásil lokalizaci
po�áru v 5:47 hodin. V následujících hodinách bude probíhat doha�ování, v prùbìhu kterého v osm hodin
dopoledne probìhlo støídání zasahujících hasièù.

Ve 12 hodin velitel zásahu nahlásil, �e po�ár je zcela zlikvidován. Na po�áøi�ti zùstane pouze dobrovolná
jednotka ze Zubèic kvùli monitoringu.

�kodu zpùsobenou po�árem v tuto chvíli odhadujeme na 30 miliónù korun. Ve stejných øádech se budou
pohybovat uchránìné hodnoty, jeliko� zasahujícím jednotkám se podaøilo uchránit dal�í budovy vèetnì ji�
vysu�eného nebo zpracovaného døeva.

Èísla po�áru v Mirkovicích:

    zasahuje 9 jednotek profesionálních a dobrovolných hasièù,
    na místì je 11 cisteren a 2 dopravní automobily,
    ha�ení probíhá i vnì objektu za vyu�ití 2 automobilových �ebøíkù,
    nasazeno 9 proudù
    vytvoøeny 3 bojové úseky,
    ji� pou�ito 300 m3 hasební vody,
    zasahuje 56 hasièù.

Fotografie ze zásahu najdete ve fotogalerii.
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V sobotu (27. dubna) pøijalo Operaèní a informaèní støedisko
HZS Jihoèeského kraje krátce pøed 20. hodinou zprávu o
po�áru budovy v Pohorské Vsi.

K po�áru v 19:57 hodin vyjely jednotky profesionálních
hasièù ze stanice Kaplice a dobrovolných hasièù obcí
Malonty, Bene�ov nad Èernou a Horní Stropnice. Hasièi
prùzkumem na místì po�áru zjistili, �e hoøí podkroví
místního penzionu. Uvnitø domu ji� nikdo nebyl, v�ichni se
stihli samoevakuovat je�tì pøed pøíjezdem jednotek.

Velitel zásahu okam�itì rozhodnul o zahájení ha�ení a
zároveò si pøes operaèní støedisko vy�ádal dal�í posilové
jednotky. Do Pohorské Vsi vyjeli profesionální hasièi ze
stanice Èeský Krumlov a dobrovolní hasièi obcí Nové Hrady
a Dolní Dvoøi�tì. Na po�áøi�ti zasahovaly osádky 10 cisteren,
automobilového �ebøíku a tøí dopravních automobilù. Po�ár
zasáhnul pøedev�ím støechu objektu. Hasièi pøi zásahu
pou�ívali termokameru, kterou vyhledávali skrytá ohniska.
Zasahující jednotky dostaly po�ár pod kontrolu v 23:07 hodin, kdy velitel zásahu nahlásil, �e je po�ár
lokalizován. Úplná likvidace po�áru nastala po rozebrání a doha�ení celé støe�ní konstrukce za dal�í tøi
hodiny. Vìt�ina jednotek pak zásah postupnì ukonèila a odjela zpìt na své základny.

Dobrovolná jednotka obce z Bene�ova nad Èernou po�áøi�tì kontrolovala v nedìli (28. dubna) v pùl �esté, v
sedm a pùl desáté. Ani pøi jednom monitoringu nena�la �ádná vzniklá ohniska.

Vý�e vzniklé �kody byla vyèíslena na 3 000 000, korun, hasièi svým zásahem uchránili dal�í majetek v
hodnotì pìti miliónù. Pøíèina vzniku po�áru je v �etøení.

Minutu pøed pùl tøetí odpolední byli dne 5. èervna vysláni èeskobudìjoviètí
profesionální hasièi na Zátkovo nábøe�í v Èeských Budìjovicích, kde se
podle oznámení na tísòovou linku topil je�ek.

Hasièi, vybaveni prostøedky pro práci na vodì, na øeku dali èlun, doplavali
k je�kovi a zachránili ho do kýble. Je�ka pak na bøehu vypustili.

Zdroj https://www.hzscr.cz/hzsjihoceskehokrajemenuinformacniservis
zpravodajstvi.aspx
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25.5.2019  Mladí hasièi  okresní kolo PLAMEN Kaplice

22.6. 2019  Bene�ov n. È  O pohár
starostky
 14.9.2019  Besednice  10:00
 21.9. 2019  Vele�ín       9:00
12.10.2019  Bene�ov nad Èernou  ZPV





Vzhledem k tomu, �e se obèas vyskytují úkoly a problémy, které je nutno øe�it neprodlenì, pøipomínáme
Vám telefonní èísla na nìkteré funkcionáøe OSH

              mob.:   602 161 159
(po celých 24 hodin � mo�no poslat SMS)        email: Jaromir.Marek@seznam.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, 727 814 457
                            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

V sobotu 23.bøezna probìhlo na ÚO HZS Èeský Krumlov �kolení "Preventista III", kterého se zúèastnilo
17 èlenù sborù dobrovolných hasièù na�eho okresu. Tøem ze zúèastnìných není je�tì 18 let, tak�e zatím
odznak nosit nemohou.
V souèasné dobì máme na okrese 14 nových preventistù III  a 3 preventisty II.

R.L.



SDH Bene�ov nad Èernou poøádá

útok dle pravidel VC Èeský Krumlov

Pravidla budou upøesnìna na místì. Dojezd dru�stev do 12:30.
Startovné za dru�stvo 300, Kè.

Pøihlá�ky  na 606 300 539, 727 814 457 nebo mailem na petik122@seznam.cz
Soutì� je poji�tìna.

Obèerstvení Catering Jindøich Holman.

Na akci bude poøizována fotodokumentace pro potøeby OÚ.



Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 6. 2019
Uzávìrka pøíspìvkù dal�ího èísla 10. 9. 2019. 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


