Váené hasièky a váení hasièi.
Blíí se pomalu konec tøetího ètvrtletí letoního roku a tím se pøiblíilo i bilancování celé naí dobrovolné
hasièské èinnosti. Tentokrát nebudeme hodnotit jenom práci za rok 2019, ale i za celé volební období 2015
aø 2019.
Své dnení slovo úvodem bych chtìl právì zamìøit na èinnost za uplynulých pìt let, kdy se nám hodné vìcí
podaøilo, ale bohuel mnohé úkoly jsme nedotáhli do konce, jak bychom si pøáli. Pøáli bychom si pøedevím
lepí spolupráci mezi vedeními SDH a èleny výkonného výboru, pøedevím pak umonit kontrolu své
vlastní èlenské základny sboru.
I kdy tento Hasièský zpravodaj vychází v dobì, kdy teprve vrcholí konání hasièských soutìí, zaèíná nový
roèník celostátní hry PLAMEN a bilancujeme uplynulé období, musíme se zamyslet nad nadcházejícím
obdobím. Letoní rok je nejenom bilanèním, ale zároveò i volebním, protoe bychom si mìli zvolit vedení
sborù dobrovolných hasièù na dalí období. Mìli bychom si zaèátkem pøítího roku volit funkcionáøe
v okrscích, pokud jsou ustaveny a mìlo by být svoláno shromádìní delegátù Sborù dobrovolných hasièù
okresního sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska naeho okresu. To ve by se mìlo odvíjet od jednání
výroèních valných hromad. Take u teï by mìly výbory SDH SH ÈMS pøipravovat volby èlenù do
výborù, programy èinností na dalí minimálnì pìtileté období, volbu delegátù a jednání okrskù a okresních
sdruení a volby zástupcù okresních sdruení na 6. sjezdu SH ÈMS.
Jak je patrné z tìch pár vìt, tak nás na závìr roku jetì èeká dost práce, abychom mohli svou práci pro
dobrovolné hasièe a nejen pro nì, plnì rozvíjet v duchu tradic a odkazu naich pøedkù.

 starosta OSH Èeský Krumlov
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OSLAVY 135.VÝROÈÍ ZALOENÍ SDH
BRLOH
O svatoduním pondìlí 20. kvìtna L. P. 1884
tehdejí starosta obce Matìj ebelka svolal sousedy
do svého bytu a oznámil, e má v úmyslu zaloit
dobrovolný hasièský sbor. Návrh byl pøijat a sbor
zaloen. Hlavním iniciátorem zaloení sboru byl
jeho první velitel Jan Hrube, uèitel v Brloze.
V dobì zaloení sboru bylo pøihláeno 10 èlenù
zakládajících, 51 èlenù èinných a 15 èlenù
pøispívajících.
Tak to byly zaèátky naeho sboru
dobrovolných hasièù. Od té doby uplynulo 135 let.
Toto výroèí jsme oslavili v sobotu 20. èervence u hasièské zbrojnice za doprovodu dechové hudby.
Nejdøíve jsme si pøipomnìli historii sboru a pozvaní hosté nám popøáli hodnì energie do dalí èinnosti. Poté
byli ocenìni aktivní èlenové naeho sboru. Po krátké pauze odstartovala soutì elezný hasiè a Soptík
Brloha. Bìhem celého odpoledne probíhalo v klubovnì promítání filmù a zároveò si pøítomní mohli
prohlédnout staré kroniky, dokumenty o zaloení sboru a samozøejmì spoustu fotografií ze soutìí i dalí
èinnosti. Pøed hasièskou zbrojnicí byla k vidìní nae souèasná i historická technika.
Samozøejmì nesmìlo chybìt obèerstvení, a protoe pøálo i poèasí, oslavy se protáhly do pozdních
hodin.
Jarmila Tykalová, starostka SDH Brloh
Foto: archiv SDH Brloh
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Dne 13. 6. se na naí základní kole konala akce s názvem Taktické cvièení. Této akce se zúèastnila
profesionální jednotka HZS JèK PS Frymburk, nae dobrovolná jednotka a dobrovolné jednotky z Pøední
Výtonì a z Èerné v Poumaví. Cílem cvièení bylo provìøit schopnost velitelù øídit jednotky pøi provádìní
zásahu v objektu základní koly, provést evidenci a evakuaci ákù a vech dalích osob nacházejících se
v objektu, vèetnì provìøení prostoru pro jejich shromádìní, koordinovat spolupráci jednotek HZS PS
Frymburk, JSDHO Frymburk, JSDHO Èerná v Poumaví a JSDHO Pøední Výtoò, zkontrolovat pøíjezdové
cesty k budovì Z Frymburk a nástupní plochy pro poární techniku, ovìøit orientaci hasièù v objektu, který
se nachází v hasebním obvodu jejich stanice, a dále procvièit spolupráci s odpovìdnými osobami ve kole
v pøípadì poáru. Po skonèení celého cvièení se velitelé jednotek spoleènì s povìøenou osobou proli po
celém objektu Z, aby byli seznámeni s tím, kde se nachází hlavní uzávìry energií, vody a plynu.
Mezitím si vichni pøítomní áci mohli
prohlédnout vybavení vech zasahujících vozidel.
Tímto bych chtìl podìkovat vedení Z, e nám
toto cvièení umonili, a dále vem zasahujícím
jednotkám.
Za JSDHO Frymburk Karel Malák ml.

V sobotu 13. 7. 2019 se v obci Bìleè konal VIII. roèník soutìe elezný hasiè Bìleè a III. roèník soutìe O
pohár starosty Krajského sdruení SH ÈMS Jihoèeského kraje v disciplínách TFA pod zátitou senátora a
starosty mìsta Mladá Voice Mgr. Jaroslava Vìtrovského. Tohoto závodu se jako jediný zástupce okresu
Èeský Krumlov úèastnil ná Karel Malák. Ve své kategorii se umístil na krásném druhém místì s výsledným
èasem 6:25,74.
Dalí závod, kterého se ná Karel Malák úèastnil se konal 31. 8. 2019 v Protivínì. Tam to byl 3. roèník
soutìe KSH ÈMS v disciplínách TFA. Tentokrát se ve své kategorii umístil na tøetím místì s èasem
4:48,10. Opìt byl jediným zástupcem okresu Èeský Krumlov.
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V minulém èísle HZ byla zveøejnìna informace o monosti zøízení pøístupu do CE na úrovni sboru pro
starosty nebo povìøené zástupce jednotlivých èeskokrumlovských sborù.
Na základì ádostí a podepsaných potøebných dokumentù byly zøízeny pøístupy pro
Nìkolik dalích sborù své pøístupy øeí. Pøístup do evidence je moné zøídit kdykoliv na základì vyplnìných
tiskopisù a projednání ve VV OSH Èeský Krumlov. Pokud se pro zøízení pøístupu rozhodnete, o blií
informace a podklady pite na sipkova.ruzenka1@gmail.com, pøípadnì volejte 727 814 457.
Za OSH Èeský Krumlov, Rùena Lepová

vyhlauje 46. roèník soutìe

napøíklad:







Poáry suchých travin, obilí a slámy na polích, pøíèiny
Poáry lesních porostù, pøíèiny
Preventivní opatøení a zásady pøedcházení poárù v pøírodním prostøedí, opatøení pro rychlé
zdolávání poárù v lesích
Pøi vzniku poáru: Co je potøebné udìlat nejdøíve, co následnì
Hasební prostøedky pro prvotní hasební zásah
Souèinnost s jednotkou poární ochrany apod.

Metodický pokyn najdete na stránkách Okresní odborné rady prevence ÈK
https://oorpck.estranky.cz/clanky/pozarniochranaocimadeti/poodm2020.html

14.9.2019  Besednice  10:00
21.9. 2019  Veleín
 9:00
12.10.2019  Beneov nad Èernou  ZPV

Kategorie mladí
Kategorie starí

2009, 2010, 2011, 2012, 2013,....
2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Drustva
Jednotlivci

13  18 let
13  14 let
15  16 let
17  18 let

Mladí
Støední
Starí

2002  2007
2006  2007
2004  2005
2002  2003
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 Èervenec 2019  Celý týden si dìti z sdh uívají soustøedìní nedaleko Frymburka a po vèerejí
stezce odvahy, kterou vichni zvládli na jednièku, pøila dnes sladká odmìna v podobì návtìvy kamarádù z
Jsdho Èerná v Poumaví. Kluci nam vem ukázali vybavení pro záchranu z vody a následnì vechny svezli
na èlunu. Stranì moc jim dìkujeme. Po obìdì se drustva muù a en pøesunuli do nedalekého Tøebonína
na soutì, kde oba týmy brali krásná tøetí místa. Krásný zbytek víkendu pøejeme. Zdroj  Fb

V nedìli 14. èervence zaèalo nae letoní prázdninové soustøedìní výletem na raftech, kterého se úèastnili i
rodinní pøísluníci naich dìtí. Sjeli jsme si Vltavu z Vyího Brodu do Náhoøan a pøesto, e pùvodnì
pøedpovìï poèasí ukazovala velké mnoství sráek, nakonec jsme sice zmokli, ale prelo asi deset minut.
Po návratu se k nám veèer pøidali i ti, kteøí s námi vodu nejeli. A zaèala práce. Dìti v prùbìhu celého
soustøedìní pracovaly ve skupinách a mìly za úkol pøipravit prezentaci, kterou na závìr ukázaly rodièùm.
Tématem byla základní telefonní èísla  150, 155, 158. Kadá ze skupin si vylosovala jedno z nich a podle
svého je zpracovávaly.
Mohly postupnì vyuít i znalosti, které jsme bìhem soustøedìní doplòovali. Jedno odpoledne bylo vìnováno
zdravovìdì. Nejdøív nìco teorie a pak samozøejmì také praktické vyzkouení. Fajn bylo, e se k nám
pozdìji pøipojili také kluci z naí výjezdové jednotky, kterým pak dìti dìlaly figuranty.
Kromì trénování dalích hasièských dovedností byl v plánu také celodenní výlet na novou rozhlednu na
Hradiském vrchu, vzdáleném cca 9,5 km. Po cestì jsme procvièili práci s mapou a samozøejmì také
provìøili fyzièku. Jak u to tak bývá, nakonec
byli víc znavení vedoucí. Dìti zkrátka
rychleji regenerují.
Jak jsme na tom se strachem, jsme si
vyzkoueli pøi stezce odvahy, která na
soustøedìní nikdy nechybí. Pøes poèáteèní
protesty nìkterých jednotlivcù to nakonec
vichni v pohodì zvládli.
Tak uteklo pìt dní a závìr soustøedìní byl
tady. Nakonec to ale vypadalo, e víc ne
dìtem se stýská rodièùm, protoe nìkteøí
dorazili pùl hodiny pøed plánovaným
rozchodem.
MH Beneov nad Èernou
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Hasièi se u po nìkolikáté pokusili zlomit povìru o neastném pátku tøináctého. Èeská asociace hasièských
dùstojníkù tradiènì vyhlásila, e se tento den zasvìtí poární bezpeènosti. Také beneovtí dobrovolní hasièi
se k této akci pøipojili. Pro dìti ze Z v Beneovì nad Èernou pøipravili nácvik evakuace koly a následnì
program vìnovaný prohlídce hasièské techniky, rùzným dovednostem a v neposlední øadì také prevenci.
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Na dvou po sobì jdoucích mistrovstvích v nejtìím hasièském sportu  v disciplínách TFA  se nikdy
ádnému kraji nepodaøilo vyhrát. Nato tøikrát. Historicky prvnímu, komu se to podaøilo, je reprezentaèní
výbìr HZS Jihoèeského kraje.
Jihoèetí borci na mistrovství HZS ÈR, konaném ve ètvrtek 5. záøí na námìstí Republiky v Plzni, prokázali i
letos svoji skvìlou výkonnost a potøetí v øadì se v soutìi drustev stali Mistry HZS ÈR.
Øíká se, e zvítìzit je tìké a obhájit jetì tìí. Nato obhájit ji jednou obhájené. A tak cesta ke tøetímu
celkovému vítìzství byla letos pro Jihoèechy letos velmi obtíná.
V závodì, jeho èeský pøeklad je nejtvrdí hasiè pøeije, absolvovalo témìø osm desítek hasièù na
plzeòském námìstí ètyøi úseky extrémnì nároèných disciplín. Kadý z krajù do soutìe vyslal jedno
soutìní drustvo s maximálnì esti závodníky s tím, e vichni soutìí v kategorii jednotlivcù. Drustvo
pak tvoøí pouze ètyøi závodníci, do celkového hodnocení se zapoèítávají tøi nejlepí dosaené výsledky bez
ohledu na vìkovou kategorii. Vìkové kategorie v jednotlivcích jsou 18  34 let, 35  44 let a 45 a více let.
HZS Jihoèeského kraje v Plzni reprezentovali píseètí David Kubi a Michal Brousil a Petr Benda, Ondøej
Fier, Luká Houdek a Jiøí Dvoøák z územního odboru Tábor.
Svou pøipravenost na závod nejprve na trati prokazovala táborská ètveøice. Jejich výkony byly naprosto
vyrovnané, a tak Jirka Dvoøák, Luká Houdek a Petr Benda v kategorii B obsadili 10., 11. a 12. místo.
Ondra Fier v kategorii A skonèil na místì 17.
V tuto chvíli vak bylo vítìzství v kategorii drustev daleko. V prùbìhu celého dne s pøehledem vedli borci
Pardubického kraje dostihovaní závodníky z kraje Moravskoslezského. Proto vichni, co fandili jihoèeským
barvám, netrpìlivì oèekávali výkony Davida Kubie a Michala Brousila.
Ti do závodu nastupovali jako svìtoví ampióni ze Svìtových policejních a hasièských her, které v srpnu
absolvovali v Èínì. Michal Brousil je zároveò úøadující nejen mistr Èeské republiky z posledního
mistrovství, ale také mistr Evropy z posledních dvou ampionátù. Do Plznì pøijel také jako vedoucí
závodních celého Èeského poháru s tím, e v ádném závodì, do kterého letos nastoupil, nenael
pøemoitele A oba borci pøedvedli famózní formu i na plzeòském mistrovství.
Ètyøi úseky korunované výstupem do vìe katedrály sv. Bartolomìje Michal Brousil zvládnul v parádním
èase 4:57,51. Svého nejvìtího sportovního rivala domácího Pavla Kouøíka, který je loòským a pøedloòským
vítìzem celého Èeského poháru, porazil o cca 15 vteøin. A Michal i tentokrát ovládnul nejen svou vìkovou
kategorii, ale opìt zvítìzil i v absolutním poøadí. Na jih Èech tak pøivezl mistrovský titul.
Výkon na hranici vech sil pøedvedl také David Kubi, jeho èas 5:15,62 znamenal 2. místo v jeho vìkové
kategorii a 4. místo celkem.
Neskuteèné výkony Michala
Brousila, Davida Kubie a
Jirky Dvoøáka pak v
celkovém souètu pøinesly pro
HZS Jihoèeského kraje zlatou
medaili v kategorii
drustev!!! Jihoèei zvítìzili s
tìsným náskokem pouhých
tøí vteøin a obhájili tak
prvenství ze dvou posledních
mistrovství v Ostravì v roce
2015 a v Ústí nad Labem z
roku 2017.
Zdroj: https://www.hzscr.cz
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Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 9. 2019
Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10. 12. 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
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