6.3.2020 jsem byl na shromádìní delegátù OSH zvolen starostou naeho okresního sdruení. Touto
cestou bych chtìl podìkovat vem, kteøí mi hlas a dùvìru dali. Budu se snait, abych splnil ve, co bylo
uvedeno v mém hasièském ivotopisu z HZ è.1/2020. Vím, e na to urèitì nebudu sám, a e novì zvolené
vedení a hlavnì èlenové výkonného výboru naeho OSH budou dle svých moností plnit úkoly, které pøed
nás souèasná situace postavila. Je to situace, se kterou nikdo v tom nejhorím scénáøi nepoèítal a pøed kterou
jsme postaveni vichni a musíme ji dle moností øeit.
I kdy jsme byli omezeni OPATØENÍM VEDENÍM SH ÈMS s úèinností od 1. dubna 2020 k
souèasné situaci v ÈR, kdy Vláda ÈR vyhlásila dne 12.bøezna 2020 od 14.00h. pro území ÈR NOUZOVÝ
STAV z dùvodu ohroení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV2, chtìl bych
se pøesto o jednu vìc pokusit. Vyuít toho, tzv.  HOME OFFICE, které je v dnení dobì naí jedinou
kanceláøí a poprosit o vai spolupráci.
Jde o to, e za okres, abychom zatím jako jedni z mála z celého SH ÈMS mohli splnit svou povinnost po
shromádìní delegátù, nám stále chybí od nìkolika SDH nutné podklady, které u mìly být zpracovány
a odeslány. Proto Vás vechny  zástupce SDH okresu  chci poádat o
, který
nám zalete do 10ti dnù od pøíjmu naeho Hasièského zpravodaje 2/2020. Potvrdíte tak, e kontaktní
údaje jsou aktivní a funkèní. Ve zprávì potvrïte nebo aktualizujte svùj kontakt za Vae SDH. Tímto Vám
za Vai kontaktní odpovìï DÌKUJEME. (Bez spojení není velení).
Závìrem mého úvodního slova v tomto Hasièském zpravodaji bych rád podìkoval vem, kteøí
jakýmkoliv zpùsobem pomáháte se zvládnutím souèasné pandemie koronaviru.
 starosta OSH Èeský Krumlov

Nadále platí monost zøízení pøístupu do centrální evidence na úrovni SDH pro zástupce jednotlivých
sborù. Pokud se pro zøízení pøístupu rozhodnete, o blií informace a podklady pite na
oshceskykrumlov@gmail.com, pøípadnì volejte 727 814 457.
Za OSH Èeský Krumlov, Rùena Lepová
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Prohláení starosty SH ÈMS Jana Slámeèky k souèasné situaci
Milé hasièky, milí hasièi,
zaíváme nelehkou dobu. Ocitli jsme se v situaci, kterou jsme
prozatím znali jen z katastrofických filmù. Nový virus útoèí
tie a zákeønì na celé planetì, vèetnì Evropy. Jsme nuceni
mìnit nae zvyklosti a návyky v profesním i soukromém
ivotì.
Vedení Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska okamitì
reagovalo na vzniklou situaci. S pøedstihem preventivnì
zruilo pøipravované velké sportovní akce. Bezprostøednì po vyhláení Mimoøádného opatøení
Ministerstvem zdravotnictví dne 10. 3. 2020 vedení SH ÈMS pøikroèilo k zastavení procesu konání
volebních Shromádìní delegátù na okresních a krajských úrovních a do odvolání. Na základì následného
naøízení Vlády ÈR jsme vydali pokyn k pozastavení vzdìlávacích kurzù v naich Ústøedních hasièských
kolách, také do odvolání. Souèasnì jsme vyzvali, aby v následné spolkové èinnosti SH ÈMS bylo pøísnì
dodrováno naøízení zakazující konání akcí s úèastí pøesahující ve stejný èas 30 osob. Jsem rád, e tato
naøízení byla dobrovolnými hasièi okamitì a striktnì dodrována. Neznám jediný pøípad, který by svìdèil o
opaku. Chci Vám za tento pøíkladný pøístup podìkovat.
Chci vyuít této pøíleitosti a podìkovat vem èlenùm dobrovolných výjezdových jednotek, za jejich aktivní
èinnost v této nelehké krizové situaci. Dobrovolné jednotky plní, a jistì plnit budou i nadále, roli úèinných
záloh pro profesionální kolegy, kteøí v souèasné kritické dobì øeí øadu jiných úkolù, ne v bìném reimu.
Podìkování míøí nejenom vem èlenùm jednotek ale i ostatním èlenùm sborù, kteøí vyslyeli výzvy starostù
mìst a obcí, pomoci spoluobèanùm v této tíivé situaci, pøedevím seniorùm a nemocným. A ji dovozem
potravin, lékù nebo pøi distribuci ochranných pomùcek, èi jiných slueb. K této èinnosti pøeji vem hasièùm
i ostatním záchranáøùm IZS hodnì fyzických i psychických sil.
Váení pøátelé, souèasná doba není lehká a vichni tuíme, e nás èekají jetì kruné týdny. Pøesto bych
chtìl tyto øádky konèit optimisticky. Dobrovolní hasièi ve své více jak jeden a pùl století dlouhé existenci,
zaili øadu sloitých období. Vdy je zvládli. Ano, pandemie koronaviru je novým tipem ivelného
nepøítele. Pøesto jsem optimista. Vichni si ale musíme uvìdomit nezbytnost zamezení dalího íøení.
Kadý mùeme pøispìt: osobní disciplínou, solidaritou k druhým, respektováním mimoøádných opatøení a
naøízení centrálních i regionálních samospráv a krizových tábù. Vìøím, e nelehká bitva se zákeønou
epidemií bude úspìná a zase nastanou dny klidného ivota.
Jan Slámeèka
starosta SH ÈMS
zdroj: https://www.dh.cz/index.php/aktuality/1014prohlasenistarostyshcmsjanaslameckyksoucasnesituaci

SDRUENÍ HASIÈÙ ÈECH, MORAVY SLEZSKA
Øímská 45, Praha 2

V souladu s èl. 5 a 6 ústavního zákona è. 110/1998 Sb., o bezpeènosti Èeské republiky, Vláda ÈR
VYHLÁSILA dne 12. bøezna 2020 od 14:00h pro území ÈR NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnù, z dùvodu
ohroení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV2. Vzhledem k dalím opatøením,
které postupnì nouzový stav rozvíjejí, se Vedení SH ÈMS usneslo na následujících opatøeních:
§

Dìti mohly práce dokonèit do konce února, a na OSH mìly být jejich výstupy zaslány do 13. bøezna
2020. koly byly uzavøeny 11. bøezna, nicménì uèitelé ve kolách pùsobí stále, práce by tedy na OSH
mìly být doruèeny v poadovaném termínu.
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§

Vyhodnocení na úrovni okresu je v souèasné dobì pozastaveno (nìkterá OSH mají kanceláøe
v prostorách HZS, kam nyní nemají pøístup). Pokud to pozdìjí podmínky umoní, OSH vyhodnotí
soutì v rámci okresu. Veøejné ocenìní úspìných autorù doporuèujeme realizovat na podzim tohoto
roku.
Ÿ O pøípadném konání krajských kol a kola celostátního rozhodne Vedení SH ÈMS dle vývoje situace.

§

Vzhledem k tomu, e v souèasné dobì z dùvodu opatøení nouzového stavu nemohou probíhat základní
kola soutìí a zlomová zmìna není v brzké dobì pravdìpodobná, ruí se základní (okrsková), okresní
a krajská kola vech postupových soutìí muù a en vèetnì pøísluných MÈR bez náhrady.
Vechna MÈR v roce 2021 se budou konat v lokalitách, kde se mìla MÈR konat v letoním roce.
Ve høe Plamen a dorosteneckých kategorií se ruí jarní kolo okrskových soutìí. Ponechává se
monost pro OSH zachovat roèník 2019/2020 v omezeném rozsahu, pouze do úrovnì okresních kol
v kategorii mladí i starí, popøípadì dorostu v termínu do 15. 9. 2020 (nebudeli to v rozporu
s jakýmkoliv aktuálním naøízením Vlády ÈR, ministerstev èi pøísluných krizových tábù).
Tam, kde je úèast v okresním kole vázána na vítìzství v kole okrskovém, je nutné umonit postup do
okresních kol vítìzùm podzimní èásti z pøísluného okrsku.
Ve vech kategoriích, tj. dospìlých, dìtí i dorostu se ruí soutìe pohárové, soutìe regionálních lig i
jiné soutìe, prozatím do 30. 6. 2020.

§
§

§
§

§

V pøípadì tìchto aktivit je nutné vyèkat na stanovisko MMT a Vlády ÈR, týkající se táborù obecnì.
O vývoji situace budeme neprodlenì informovat.

§

V letoním roce se mìly v termínu od 12. do 13. 6. konat Hasièské slavnosti Litomìøice. Dle dohody
s poøadatelem byla akce odloena na rok 2021, kdy se mìl rovnì konat dalí roèník Pyrocaru. Aby se
dvì nejvìtí hasièské akce nekonaly v jednom roce, bude VI. Pyrocar pøeloen na rok následující, tedy
rok 2022.

§

Tituly se mìly udìlovat 23. a 24. 4. 2020, tímto se udìlování titulù ruí. Náhradní termíny budou
zveøejnìny po ukonèení nouzového stavu.

§

Po dohodì s regionálními poøadateli se hasièská pou dne 25. 4. 2020 ruí bez náhrady.

§

Vechny plánované soustøedìní se ruí do odvolání.

§

Vechna jednání se ruí do odvolání.

§

Vzhledem k tomu, e se nemohou konat Shromádìní delegátù sborù a okresù, není moné stihnout
schválený harmonogram pøípravy VI. sjezdu a pøíprav nových Stanov SH ÈMS. Okamitì, jak bude
umonìno vládními orgány shromaïování v potøebném rozsahu, Vedení SH ÈMS pøedloí VV SH
ÈMS nový èasový harmonogram celého procesu pøíprav VI. sjezdu, vèetnì náhradního termínu sjezdu.

§
§

Vechny plánované výjezdy na mezinárodní soutìe se s okamitou platností ruí do odvolání.
Sportovní pøíprava reprezentantù ve vech kategoriích bude s okamitou platností realizována
výhradnì individuálnì, v pøímé elektronické nebo telefonické konzultaci s trenéry. Skupinová pøíprava
se ruí do odvolání.
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§

Zruení plánovaných akcí pøinese mnoho problémù nejen s finanèním zajitìním, které bylo na akce
plánováno z grantù MMT, MV ÈR a dotací z krajských úøadù èi místních samospráv. Proto
doporuèujeme jednat s jednotlivými poskytovateli o pøípadné zmìnì úèelu dotaèních titulù, popøípadì
úpravì nastavených indikátorù, tam kde nebude moné vrácení finanèních prostøedkù. Tyto prostøedky
mohou být vyuity pro boj s koronavirem.

§

Po ukonèení nouzového stavu a uvolnìní podpùrných opatøení vyhláených Vládou ÈR zejména
smìrem ke konání hromadných akcí, mohou být nìkterá výe uvedená opatøení zruena èi upravena
tak, aby akce mohly za urèitých podmínek probìhnout
(napø. MÈR v CTIF,
vyí kola PO oèima dìtí a mládee, ÈP, ÈHP, MÈR v TFA a dalí)

Váené kolegynì, váení kolegové,
chtìli bychom vyuít této pøíleitosti a vaim prostøednictvím podìkovat vem èlenùm SDH a èlenùm jednotek
za jejich aktivní èinnost v této nelehké krizové situaci a za souèinnost, kterou poskytujete na pøípadné výzvy
starostù obcí, mìstysù a mìst. Vedení SH ÈMS si vysoce váí pomoci dobrovolných hasièù spoluobèanùm
v této tíivé situaci, pøedevím seniorùm a nemocným.
Buïme nadále v zájmu ochrany svého zdraví opatrní ve svém konání, buïme pøíkladnì disciplinovaní, buïme
nadále solidární k druhým, respektujme mimoøádná opatøení a naøízení centrálních i regionálních samospráv
a krizových tábù.
Vedení SH ÈMS Vám pøeje pevné zdraví a tìí se na spolupráci, pokud mono brzy, v lepích èasech.
Slámeèka Jan, starosta

V úvodu setkání byly pøedneseny zprávy o èinnosti Okresního sdruení (zkratka OSH) a zaznìlo zamìøení
èinnosti OSH na dalí období.
Pøed delegáty jednotlivých sborù dobrovolných hasièù stál dùleitý úkol  volbu výkonného výboru
okresního sdruení na dalí, pìtileté období.
Po více jak dvaceti letech pøenechal svou funkci starosty okresního sdruení Zaslouilý hasiè Jaromír
Marek. Potleskem ve stoje mu zástupci i hosté podìkovali za jeho obìtavou a dlouholetou èinnost ve vedení
okresního sdruení. Novým okresním starostou se jednohlasnì stal Alfréd Krenauer z SDH Poøeín,
dosavadní námìstek starosty OSH.
Volbou námìstkù starosty byly také potvrzeny vedoucí odborných rad, kteøí budou navazovat na svojí práci
z pøedchozího období. Dále byli zvoleni èlenové výkonného výboru a revizní rady.
Vedení okresního sdruení doznalo zmìn v podobì pìti nových èlenù z celkových jedenácti.
Petr Skøivánek
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Rádi bychom vás prostøednictvím následujícího pøíspìvku seznámili se èleny nového výkonného výboru
naeho okresního sdruení. Budete s nimi v následujících letech øeit záleitosti týkající se èinnosti vaich
sborù a mìli byste tedy o nich vìdìt alespoò základní údaje.
Nového starostu OSH jsme pøedstavili v minulém zpravodaji, ale a to máme kompletní.

Do Sdruení hasièù ÈMS vstoupil v roce 1984. Vdy si poèínal velmi aktivnì, at' to bylo v oblasti poarního
sportu nebo na úseku zasahové jednotky obce èi ve svazové èinnosti.
Díky zájmu o poární techniku postupem èasu pracoval jako strojník SDH i JSDHo.
Byl zvolen námìstkem starosty SDH a pozdìji i okrsku. Jeho zájem o poární sport ho dovedl v roce 2007 ke
zkoukám rozhodèího poárního sportu.
V roce 2013 sloil zkouky rozhodèího instruktora. Ve funkci rozhodèího poárního sportu se úèastní od roku
2014 i Mistrovství Èeské republiky v tomto sportu.
V únoru 2015 zapoèal studovat Univerzitu dobrovolného hasièe v CHH Pøibyslav, kterou po tøíletém studiu
v roce 2017 øádnì dokonèil.
V roce 2014 navren do výkonného výboru OSH a v roce 2015 byl zvolen námìstkem starosty OSH.
V roce 2015 absolvoval odborné zkouky Preventista III. stupnì a v roce 2017 Preventista II. stupnì a
Instruktor preventivnì výchovné èinnosti  ochrany obyvatelstva. Pro jeho velmi aktivni pøístup k práci pro
dobrovolné hasièe jej SDH i OSH navrhlo na krajské svazové vyznamenání.
námìstek starosty OSH, vedoucí Okresní odborné rady
prevence. Èlenkou SDH jsem od roku 2009, v lednu 2017 jsem byla zvolena vedoucí obnovené OORP
okresu Èeský Krumlov. 2018  2020 absolvovala Univerzitu dobrovolného hasièe v Pøibyslavi.
námìstek starosty OSH, vedoucí Okresní odborné rady velitelù, starosta
SDH Poøeín
námìstek starosty OSH, vedoucí Okresní odborné rady mládee, èlen
výboru SDH Besednice.
námìstek starosty SDH Veleín
Od roku 2000 jsem èlenem SDH Tøísov. Zde jsem v roce 2015 byl zvolen
do výrobu SDH na pozici velitele. Od této doby jsem také velitel JSDH Tøísov. Ve stejném roce jsem byl
zvolen jako preventista okrsku Køeme. V roce 2017 jsem se stal èlenem OORP Èeský Krumlov. V roce
2019 jsem byl opìtovnì zvolen do výboru SDH Tøísov. A v roce 2020 opìtovnì do okrsku Køeme a novì
do OSH. Protoe jsem v OSH poprvé, budu se zatím jen rozkoukávat a chtìl bych být nápomocen jak
starostovy OSH tak i jednotlivým èlenùm. Moje pøedstava je, aby dolo k lepí spolupráci jednotlivých SDH
a výboru OSH a dále k lepí práci jednotlivých rad.
Ve výkonném výboru OSH Èeský Krumlov jsem ji nìkolik
volebních období v sekci rozhodèích a rád bych byl dále nápomocen starostovy okresního sdruení hasièù.
Budu se snait, aby byla spolupráce se sbory v okrese co nejvíce uiteèná a prospìná. A také vekeré
zprávy o èinnosti výkonného výboru byly známy vem sborùm v okrese pøes okrsky, které jsou nejblíe
místním sborùm.
jednatelka SDH Beneov nad Èernou
Od svých 18. let jsem vedoucím mládee, starám se, ale i o chod
soutìních drustev muù a en. V roce 2016 jsem byl zvolen starostou sboru SDH Pleovice a tuto funkci
zastávám dodnes.
èlen VV OSH v pøedchozím volebním období.
starosta SDH Zubèice
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oshceskykrumlov@gmail.com
alfred.krenauer@gmail.com
602482674
sipkova.ruzenka1@gmail.com
724 270 248, 727 814 457
vaclav.holemy@seznam.cz
723 432 707
hatitibesednice@seznam.cz
728 545 390
ptakopis@seznam.cz
724 826 717
berans@centrum.cz
602469017
waclav.nowak@seznam.cz
603 970 668
martula.g@gmail.com
606 213 033
info@truhlarstvihanis.cz
601 100 081
AntoninLabaj@email.cz
608 308 508
774 614 863
osh.maradova@seznam.cz
724 236 670
Ivana.67@seznam.cz
773 456 692

Vzhledem k aktuální situaci ohlednì íøení koronaviru 2019nCoV doporuèujieme pro udrení
akceschopnosti jednotky zohlednit následující doporuèení:
Pokud je to moné, oddìlit kontakt èlenù výjezdové jednotky od ostatních èlenù SDH, zejména v pøípadì,
e èlenové SDH budou ve spolupráci s obcí poskytovat napø. rozvákové sluby.
Nesdruovat se zbyteènì v hasièské zbrojnici, odloit plánovaná kolení a výcviky na dobu po skonèení
nouzového stavu.
Výjezd jednotky zajistit v nejniím moném poèetním stavu, tzn. 3+1.
V hasièské zbrojnici a poární technice v rámci moností provádìt desinfekci.
Velitelùm jednotek pøi podezøení u zásahu s moným výskytem COVID 19 zváit nutnost pouití
ochranných prostøedkù (maska s filtrem, respirátor, ústenka, rukavice), pokud je jimi jednotka vybavena.
V pøípadì zjitìní, e se jednotka PO bìhem zásahu prokazatelnì dostala do styku s nakaenou osobou,
ihned pøedat tuto zprávu na KOPIS.
V pøípadì nákazy nìkoho z èlenù jednotky nebo jeho rodinného pøísluníka nahlásit tuto skuteènost na
KOPIS.
ZDROJ: https://www.dh.cz/index.php/aktuality/1029doporuceniprojednotkysdhkaktualnisituaci
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Hasièi ve Veleínì disponují moderní technologií, ovem doèasnì. V hasièské zbrojnici se díky SO a SOU
Kaplice, spoleènosti ENGEL a mìstu Veleín rozjela výroba pøípravkù na ití òùr pro rouky, a to metodou
3D tisku.
Spoleènost Heart Warrior, která tento výrobek zdarma distribuuje mezi zájemce, svou kapacitou výroby
poptávku pokrýt nedokáe. Proto jsme s paní øeditelkou SO a SOU Kaplice, Zdeòkou Lovèí vymysleli, e
do výroby zapojíme také nyní nevyuitou kolní 3D tiskárnu. Druhá 3D tiskárna nám byla vypùjèena ze
spoleènosti ENGEL, která dodala té vstupní materiál. Prostor pro tisk a náklady na provoz 3D tiskáren
poskytuje mìsto Veleín.
S obìma tiskárnami pracuji, a tak nebylo tìké výrobu v hasièské zbrojnici zprovoznit, øekl veleínský
hasiè Petr Skøivánek. Za pomoci dvou 3D tiskáren dokáeme dennì teoreticky vyrobit a 80 ks tìchto
pøípravkù. Ty slouí k jednoduchému sloení pruhu látky v òùru, která se následnì vije do rouek. Jeliko
je nyní problémové sehnat gumu èi tkaloun, je o tohoto pomocníka velký zájem. Výrobky budeme
distribuovat spoleènosti Heart Warrior, ale poskytneme je rádi také zájemcùm z Veleína a okolí. Staèí nás
zkontaktovat napøíklad pøes stránky na facebooku èi na emailu: sdh.velesin@gmail.com a pøedání
domluvíme.
Kromì standardní èinnosti u mimoøádných událostí, tak hasièi ve Veleínì rozváí nákupy a léky seniorùm a
tímto zpùsobem pomáhají v této zcela ojedinìlé dobì.
/ Foto a text: Petr Skøivánek /

Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 4. 2020
Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10. 6. 2020. Kontakt: oshceskykrumlov@gmail.com
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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Díky nadaci Agrofert a Obci Dolní Tøebonín má ná
sbor novou poární støíkaèku.
Nejen díky
, která z jejího hasièského fondu poskytla naemu sboru pøíspìvek ve výi
, která rovnì pøispìla 50 000,Kè se nám podaøilo získat novou
50 000, Kè tak i
poární støíkaèku. Zbylé náklady ve výi 25 000, Kè byly hrazeny ze zdrojù
. Celkové
náklady na poøízení nového stroje se tedy vyplhaly na 125 000, Kè.
Jedná se o stroj upravený pro potøeby poárního sportu, ale lze jej vyuít i pro pøípadný zásah. Je vybavena
motorem o obsahu 1500 ccm, s vrtáním 72 mm a zdvihem 88mm. Dalími pøednostmi jsou: ostrá vaèková
høídel, speciální písty s vlokami válcù a upravená hlava motoru. Stroj dodala firma Servis PS12.
Nová støíkaèka nahradí bezmála po 48 letech dosavadní PS 12 která, ale nebude zahálet. Bude pouita pro
plánované drustvo dìtí, ale také pro technické úèely sboru.
Na závìr jetì jednou dìkujeme Nadaci Agrofert a obci Dolní Tøebonín a nemalý dík také patøí vem naim
èlenùm, kteøí se podíleli na tomto projektu.
Starosta SDH Prostøední Svince
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Za období 10.2. a 11.2. bylo evidováno u JPO HZS JèK PS Kaplice, Frymburk, Køeme a È.K. celkem
74 technických zásahù v souvislosti se silným vìtrem.
U JSDHO je za stejné období evidováno v okrese È.K. celkem 94 technických zásahù souvisejících
se silným vìtrem. Celkové èíslo mùe být jiné, nebo nìkteré události byly øeeny spoleènì s JSDHO.
V souvislosti se silným vìtrem bylo øeeno v okrese È.K. v období 10.2.16.2.2020 celkem 169 událostí.
Z toho 161 událostí ve dnech 10.2. a 11.2.2020.
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Pravidla, souhlas s GDPR a pøihláka do soutìe zde:
https://www.hzscr.cz/clanek/hzsjihoceskehokrajeaktualitydavajizanasrukudoohne.aspx
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