Váené hasièky a váení hasièi,
svým dnením úvodním slovem bych chtìl jen pøipomenout, e nìkterá SDH jetì nesplnila svou
základní povinnost a nemají
Povinností SDH zaplatit èlenské pøíspìvky je do konce února daného roku, a to vdy za èleny uvedené
v Hláení o èinnosti SDH k 1.1. daného roku. Poèty èlenù jsou pøebírány z programu Evidence èlenské
základny (EÈZ) k datu 31.12. pøedchozího roku, proto pøípadné odhláky musí být datovány nejpozdìji
k 31.12.
V pøípadì nezaplacení je toto øeeno upomínkou, oznámením a poádáním o pomoc pøísluný OÚ.
Následnì je pøestupek projednán ve výkoném výboru OSH, který pøijme opatøení a sdìlí SDH postih, který
z neplnìní Stanov vyplývá.
Dìkuji za kladné splnìní mého pøipomenutí.
Váené kolegynì, váení kolegové,
v souvislosti s rozvolnìním opatøení z dùvodu øeení pandemie COVID  19, které Vláda ÈR schválila ve ètvrtek
30.4.2020 na mimoøádném jednání a úpravou opatøení vztahujících se na konání akcí dobrovolných hasièù ÈMS ke
12.5.2020 jsme obdreli dotazy ohlednì konání konkrétních akcí (pohárových soutìí) na naem okrese.

Zásadní informace, týkající se poøádání nejrùznìjích akcí (soutìe, schùze, výroèí ), je obsaena v této
vìtì:

1. Pokud se sbor rozhodne pøipravit a poøádat jakoukoli akci pro veøejnost, musí být schopen zajistit
podmínky ochrany zdraví úèastníkù dle aktuálních (pro konkrétní termín) naøízení vlády. Tyto informace
jsou vdy k nalezení na stránkách https://www.mzcr.cz/
Svou úèastí kadý ze zúèastnìných pøijímá
podmínky konání akce.
2. O konání Velké ceny okresu Èeský Krumlov se pro letoní rok se rozhodne koncem èervence. Poèítaly
by se pouze soutìe plánované a poøádané po 1. srpnu 2020.
3. Jarní kolo hry PLAMEN se ruí, podzimní èást bude øeena dle situace. Podrobnosti bude øeit Okresní
odborná rada mládee na svém jednání.
4. Vyhodnocení okresního kola PO oèima dìtí probìhne pøi dalím jednání OORP. Termín bude upøesnìn.
5. Odborná pøíprava a semináø Preventista v poární ochranì probìhne v náhradním termínu (podle
situace podzim 2020).
6. Jednání odborných rad je mono uskuteènit od 12. 5. 2020
7. Jednání Výkonné výboru je mono uskuteènit od 12. 5. 2020
VV OSH Èeský Krumlov
https://www.dh.cz/
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Informace starosty OSH o problémech kolem financí OSH.
VV bere na vìdomí zprávu p. Lepové o odevzdávání dokumentù SDH ( statistice).
Informace o zastavení vekerých hasièských soutìí, kromì pohárových.
Doporuèení p. Robouda, aby se pohárové soutìe konaly.
Informaci o souèasné situaci kolem dotací.
Informaci o pøípravì a vydání Hasièského Zpravodaje è.03/2020.

1. Starostovi OSH a jeho námìstkyni p. Lepové øeit problémy kolem financí.
2. Starostovi OSH, a jeho námìstkovi p. Holemému kontaktovat poøadatele podzimních
pohárových soutìí a projednat s nimi jejich konání.
3. Starostovi OSH a èlenovi VV p. Labajovi sledování vypsaných dotací a pøedávání informací
ostatním èlenùm VV i SDH.
4. Èlenovi VV OSH p. Skøivánkovi zakoupení licence na novou doménu a zpracování nových
webových stránek.

1. Vyznamenání SDH:

Medaile za vìrnost
Stuka za vìrnost

10 let  Michal Hajdák, Petra Heíková, Eva Hoøejí, Martina Køenková,
Michaela Tesaøová
20 let  Josef Hajdák, Vítek Tonar
30 let  Jaroslav Doucha

Medaile za vìrnost  10 let  Václav Vanìk
Stuka za vìrnost  50 let  Jan Kováø, Jan Barto, Jan Hála, Frantiek Sarauer, Jan Troup, Frantiek Kováø,
Medaile za zásluhy Frantiek Kováø
Zapsala Ivana Sosnová, dne 11.6.2020
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Od 11. kvìtna respektive 25 .kvìtna 2020 a 9.èervna 2020 pøistoupila Vláda ÈR k dalímu rozvolnìní
opatøení vydaných v souvislosti pandemií koronaviru.
V návaznosti na to od 12. kvìtna vydalo Vedení SH ÈMS Rozvolnìní opatøení vydaného dne 29.bøezna
2020.
14. kvìtna probìhlo videojednání ÚORM, kde jedním z bodù bylo zpracování upøesòujícího výkladu ke
konání akcí pro dìti a mláde SH ÈMS. Výkladové stanovisko, je tvoøeno výhradnì východisky z
dostupných zdrojù.
Tato pravidla jsou doporuèujícího charakteru a je nutné vdy vycházet z daných okolností a moností
jednotlivého poboèného spolku.

V areálu, kde akce probíhá (trénink, soutì, schùzka) se musí nacházet ve stejném èase nejvýe 500 osob
(vèetnì pøípadných divákù).
Provádìt spolkovou èinnost, trénovat a soutìit ve skupinì 500 osob lze bez distanèní vzdálenosti = bez
udrování vzdálenosti 2 metrù.
Mezi skupinou a ostatními osobami zachovávat vzdálenost nejménì 2 metry.
Skupina mladých hasièù v dobì schùzky, podobnì i skupina spoleènì sportujících osob v dobì tréninku
nebo soutìe není povinna nosit ochranný prostøedek dýchacích cest.
Rozhodèí pøi soutìi nejsou povinni nosit ochranný prostøedek dýchacích cest, musejí ovem dbát
zvýené opatrnosti pøi pouívání vekerých pomùcek spojených s výkonem jejich profese.
V areálu (na cvièiti, venkovní klubovnì, na sportoviti) musí být k dispozici nádoba s dezinfekèním
prostøedkem na dezinfekci rukou.
Lze vyuívat související vnitøní prostory sportovitì, tj. zejména spoleèné atny, umývárny, sprchy a
podobná zaøízení.
Pøi pouívání toalet je nutné zabezpeèit reim tak, aby se ve vnitøních prostorech nepotkávalo vícero
osob; kromì monosti dezinfekce rukou je nutné zabezpeèit dezinfekci míst, kterých se bìnì dotýkají ruce.
Dezinfekci pouitého náøadí a náèiní je nutné provádìt vdy pøed a po skonèení tréninku (nikoliv pokusu)
nebo soutìe.
Je vhodné zajistit zvýenou hygienu míst k sezení a stolù, pomùcek, nástrojù a materiálù vèetnì jejich
dezinfekce a pouívat osobní ochranné pomùcky, pokud to stav epidemiologické situace vyaduje.

Dalí úprava dokumentu bude provedena dle aktuálních naøízení Vlády ÈR, ministerstev nebo krizových
tábù.
Aktualizováno 9.èervna 2020, ÚORM SH ÈMS

Zdroje: MMT, NSA, SSS, FAÈR, ÈRDM
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je v platnosti vstup pøísluníkù Integrovaného záchranného systému a pracovníkù
ve zdravotnictví za 1 Kè. Zoo Praha jim tak chce podìkovat za nasazení, s ním v první linii èelili epidemii
koronaviru. Po celý èerven si tak mohou zdravotníci, hasièi èi policisté zakoupit jednorázovou dospìlou èi
jednorázovou rodinnou (2 dospìlí + 4 dìti) vstupenku za 1 Kè.
Na pokladnách je tøeba prokázat pracovní nebo sluební vztah k výe uvedeným profesím formou pøedloení
zamìstnaneckého nebo sluebního prùkazu nebo karty.
Více zde

V souvislosti s dopady mimoøádných opatøení vlády v rámci koronavirové pandemie na sportovní prostøedí
byl NSA (Národní sportovní agentura) schválen nový dotaèní program COVIDSPORT, pøièem celková
alokace programu je 1 000 000 000 Kè. Program by mìl být vyhláen v prùbìhu mìsíce èervna 2020 na tyto
hlavní oblasti podpory:
Provoz sportovních zaøízení  podpora bude urèena pro sportovní organizace provozující sportovní
zaøízení, které muselo být uzavøeno èi omezeno, ale fixní náklady spojené s provozem sportovitì musely
být hrazeny bez ohledu na to, e bylo zcela èi zèásti uzavøeno
 sportovitì musí být buï ve vlastnictví adatele (SDH), nebo v nájmu, výpùjèce èi pachtu, a to
minimálnì od roku 2019


jedná se náklady vzniklé za období bøezen  kvìten 2020

 nárokovat lze zejména tyto náklady: napø. energie, pohonné hmoty, spotøební materiál, pojitìní,
pauální provozní výdaje na sluby a osobní náklady zamìstnancù související s provozem sportovního
zaøízení za uvedené období
Organizace sportovních akcí  podpora urèena pro sportovní organizace, které byly nuceny zruit, odloit
èi omezit sportovní akci, pøièem na konání dané akce byly ji vynaloeny nutné náklady, které nelze vyuít
pro odloenou, omezenou èi jinou akci v budoucnu
 jedná se o sportovní akce, které byly plánovány v termínové listinì (kalendáøi akcí OSH, KSH, SH
ÈMS) a oficiálnì ohláeny na mìsíce bøezen  èervenec 2020 na území Èeské republiky
 nárokovat lze náklady na sluby, materiál a osobní náklady pøímo související se sportovní akcí
uskuteènìné v letech 2019 a 2020, napø.: náklady na ubytování, stravování, zdravotní zabezpeèení,
technický servis a dalí sluby s konáním akce, pronájem prostor a zaøízení urèených ke konání akce,
pojitìní, cestovné a náklady na dopravu osob a materiálu, marketingové náklady a náklady na propagaci,
vybavení drobným hmotným majetkem (do 40 tis. Kè) èi nehmotným (do 60 tis. Kè), osobní náklady èlenù
realizaèního týmu a dalích podpùrných pracovníkù, kteøí se prokazatelnì podíleli na organizaci zruené
akce
Nájem sportovních zaøízení  urèeno pro sportovní organizaci, která musela hradit nájem sportovního
zaøízení bez ohledu na skuteènost, e bylo sportovní zaøízení uzavøené, nutné mít uzavøenou nájemní èi
podnájemní smlouvu, dotace bude platit za mìsíce bøezen  kvìten 2020


jedná se o nájemné za sportovní zaøízení, které bylo ji uhrazeno i za zavøené sportovitì.

U vech tøí oblastí mùe dotace èinit max. 50 % celkových zpùsobilých nákladù za kadou oblast.
O vyhláení programu vás budeme okamitì informovat. Pokud máte zájem o finanèní podporu ádat,
doporuèujeme ji nyní pøípravu vech podkladù v rámci uvedených oblastí podpory, a ve formì pøípravy
skuteèných nákladù èi odhadu na základì rozpoètu.
V pøípadì dotazù kontaktujte: Monika Nìmeèková, 606 683 699, monika.nemeckova@dh.cz
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Jednotky HZS JèK ÚO È. Krumlov v souvislosti
s koronavirovou krizí provádìly:
Kontrola vstupu do ÈR
Na hranièním pøechodu Dolní Dvoøitì HZS JèK zøídil
zázemí
a provádìl kontroly vstupu osob pod velením Policie ÈR
v termínu 9.3.  16.3.2020 nepøetritì v celém období sedmi
dnù
(celkem se vystøídalo 30 pøísluníkù HZS JèK ve 12
hodinových smìnách) a poté dále provádìl technickou
podporu pro toto kontrolní stanovitì a do ukonèení kontrol
dne 5.5.2020.
Distribuce osobních ochranných prostøedkù a dezinfekce
Pro poskytovatele zdravotních slueb okresu Èeský Krumlov
HZS JèK provádìl dovoz osobních ochranných prostøedkù
z distribuèního skladu krajského úøadu na letiti Planá a poté
výdej na stanici È. Krumlov. Výdej byl zahájen v nedìli
22. 3. 2020 a trval v urèených èasech a do 20.5.2020.
Celkem bylo vydáno 117 617 ks ochranných pomùcek.
Dále HZS JèK provádìl distribuci rozvozem dezinfekce a ochranných pomùcek pro vybrané JSDHO okresu
È. Krumlov a dalím organizacím (ORP, ÈOV, koly ).
Dezinfekèní odøad
HZS JèK zøídil na stanici Køeme
jednotku pro provádìní ploné
dezinfekce objektù a prostor v celém
Jihoèeském kraji s potøebným
vybavením. Tato jednotka provádìla
dezinfekci v budovách, kde se
pohybovaly osoby nakaené
COVID19, dále preventivní
dezinfekci domovù pro seniory a také
pro dalí sloky IZS napø. Policii ÈR
na vyádání.
Odbìrové místo
HZS JèK stanice È. Krumlov
vystavìla zázemí pro DRIVEin
odbìrové místo v areálu Nemocnice È.
Krumlov (odbìry provádìla
nemocnice od 2.4. do 2.5.2020).
Zdroj HZS Èeský Krumlov
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22. kvìtna.2020 byla dobrovolným hasièùm v Èerné v Poumaví pøedána nová cisternová støíkaèka. Vyuijí
ji nejenom pøi poárech, ale také u dopravních nehod, pøi likvidaci popadaných stromù, nebezpeèného
hmyzu a pøi mnoha jiných èinnostech. Zásahová jednotka místních hasièù patøí mezi dvacet
nejvytíenìjích dobrovolných jednotek v Jihoèeském kraji a je zaøazena do JPO II.

Nový automobil CAS vykazuje zvýenou odolnost proti úèinkùm sálavého tepla na rozvodech tlakového
vzduchu, na elektrických vodièích a na rozvodu paliva proti teplotì 200 °C, umoòuje pøi mimoøádných
událostech dlouhodobý provoz bez náplnì Ad Blue, a to bez omezení výkonu motoru a vlivu na jeho
ivotnost.
Zdroj internet

Nová medaile na
ocenìní práce
dobrovolníkù, kteøí
pracovali a pomáhali v
boji s Covid19.
Více zde

Jménom výkonného výboru OSH Èeský Krumlov bychom rádi
podìkovali vem èlenùm sborù dobrovolných hasièù za jejich
aktivní èinnost v dobì pandemie COVID19.
Zajiování poadavkù obèanù (ochranný materiál  rouky a
rukavice, nákup a dovoz potravin, lékù a hygienických potøeb,
dezinfekce, atd.) probíhalo z podnìtu obcí i SH ÈMS na
základì poadavkù obèanù, kteøí pomoc potøebovali.
VV OSH Èeský Krumlov

Na stránkách SH ÈMS v pravém rohu nahoøe mùete najít odkaz na kalendáø akcí https://kalendar.dh.cz/
Zde mùete pøihlaovat své pøipravované akce. A jsou to soutìe, kulturní nebo vzdìlávací akce, tímto
zpùsobem lze kadou poøádanou akci zviditelnit a dát o ní vìdìt ostatním.

6

7

8

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

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

Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 6. 2020
Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10. 8. 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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