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Sestry a bratøi hasièi,

dovolte mi, abych Vám v�em, pokud se nacházíte èi se pøipravujete na dovolenou, popøál pro�ít jí dle
Va�ich pøedstav. Není nad klid, pohodu a mo�nost být spolu s nejbli��ími na místech, které nám davájí
energii, pro�itek, relax a sílu k nadcházejícím pracovním výkonùm.
  Mým, v tomto roce zatím nejlep�ím pro�itkem byla pohárová soutì� v Besednici, která doufejme
nastartovala to, co nás nejvíc spojuje. To je hasièský sport a jeho atmosféra. Poèasí nám moc nepøálo, ale i
dé�� k hasièùm patøí a to v dobrém slova smyslu. Dle mého pohledu soutì� byla organizaènì zabezpeèená v
souladu se v�emi nále�itostmi a opatøeními, které v dne�ní dobì musíme ohlednì pandemie �COVID 19�
dodr�ovat a plnit.
  Vìøím, �e i dal�í soutì�e, které se budou uskuteèòovat budou v souladu s epidemiologickou situací a
bezpeèností nás v�ech. Doporuèuji v�em poøadatelùm jakékoliv soutì�e doplnit na pozvánku informací o
bezinfekènosti soutì�ících i v�ech zùèastnìných. Vím a jsem pøesvìdèen, �e jsme zodpovìdni nejen sami k
sobì, ale i vùèi V�em ostatním.
  Je�tì bych chtìl podìkovat v�em SDH, kteøí se podílely na èásteèném vyøe�ení úkolu, a mají v centrální
evidenci SH ÈMS registrované sportovce na aktualizaci spotrovcù v Rejstøíku sportovních organizací a
sportovcù v Národní sportovní agentùøe s termínem do 10.8.2020. Toto v�e bude mít vliv  na poskytnutí
dotace a poji�tìní sportovcù.
  S pøáním pøíjemného pro�ití slunìèních dnù s hasièským sportem a bez pøíznaku koronaviru.

   Ing. Alfréd KRENAUER � starosta
                                                                                                     SH ÈMS � OSH  Èeský Krumlov

Z rozhodnutí �Výkonného výboru okresu Èeský Krumlov� k soutì�ím zaøazeným do VC okresu Èeský
Krumlov  VC okresu Èeský Krumlov se v roce 2020

Odùvodnìní:
Z devíti soutì�í, které byly do VC zaøazeny, se do konce sezony 2020 uskuteèní u� jen ètyøi soutì�e
(Pøíseèná, Sobìnov, Ple�ovice a Èeský Krumlov). Ale i tyto soutì�e mohou být ohro�eny zru�ením
z dùvodu epidemiologické situace v okrese.
Tímto se obracíme na v�echna Va�e soutì�ní dru�stva, aby podpoøila svou úèastí SDH, kter m se povede
soutì�e uspoøádat s dodr�ením v�ech mimoøádných opatøení vydaných KHS JèK  k mo�nému výskytu
COVID19.

Výsledky hlasování pro zru�ení  8, proti zru�ení  1, nehlasovali  2 (11 èlenù VV).

VV OSH Èeský Krumlov
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V lednu leto�ního roku M�MT zveøejnilo podmínky zápisu do Rejstøíku sportovních organizací,
sportovcù, trenérù a sportovních zaøízení. Od roku 2020 musí zápis do rejstøíku provést pøímo SDH,
nelze údaje vkládat hromadnì prostøednictvím SH ÈMS!

Informace k zápisu najdete na stránkách M�MT zde

Po prvním kroku, který nìkteré sbory udìlaly anebo jsme jim �pomohli� (zaregistrování, vygenerování
�ádosti o zápis, podepsání a odeslání na NSA do Prahy) je nutné dokonèit registraci naplnìním databáze
o jednotlivé sportovce a trenéry � viz manuál od strany 13. Jaký zpùsob pro naplnìní databáze zvolíte je
na vás. Termín pro registraci byl 10. 8. 2020. Pokud tedy nemáte dokonèenu registraci vlo�ením souboru
se jmény sportovcù, neprodlenì ji prosím dokonèete. V pøípadì jakéhokoli dotazu se obracejte na
konzultantku pro Jihoèeský kraj Moniku Nìmeèkovou (monika.nemeckova@dh.cz nebo telefon
606683699.

Od èervna leto�ního roku je z CE mo�no tisknout oboustranné èlenské prùkazy s kódem na zadní stranì.
K úpravì do�lo pøedev�ím kvùli zjednodu�ení evidence pøi soutì�ích (zatím na vy��ích úrovních  kraj,
republika), kdy bude mo�ná evidence sportovcù jednodu�e pomocí èteèky èárových kódù. Pro nás to
znamená, �e vytiskneme novou prùkazku sportovcùm, kteøí postoupí do krajského, pøípadnì
republikového kola. Pokud by nìkdo potøeboval i z jiného dùvodu nový èlenský prùkaz, staèí se ozvat.

Nadále platí mo�nost zøízení pøístupu do centrální evidence na úrovni SDH pro zástupce jednotlivých
sborù. Pokud se pro zøízení pøístupu rozhodnete, o bli��í informace a podklady pi�te na
oshceskykrumlov@gmail.com, pøípadnì volejte 727 814 457.

Za OSH Èeský Krumlov, Rù�ena Lep�ová

Ze zprávy starosty SH ÈMS na SS SH ÈMS v Pøibyslavi 25.7.2020:

�Práce s dìtmi a mláde�í se týká i dal�í zajímavá informace. 29. kvìtna projednala Poslanecká snìmovna
Parlamentu ÈR pozmìòovací návrh Jana Farského k zákoníku práce

 Pozmìòovací návrh, který od 1. ledna následujícího roku zavádí mo�nost 5 dní
placeného volna pro vedoucí mláde�e navíc, byl vìt�inovì schválen ve tøetím ètení. Na podpoøe návrhu se
v úzké spolupráci s Èeskou radou dìtí a mláde�e podílelo i SH ÈMS.

V roce 2020 je zabezpeèován tøetí závìreèný roèník studia
 První plánované soustøedìní probìhlo v mìsíci lednu a únoru na v�ech tøech místech, tedy

v Ústøedních hasièských �kolách Bílé Polièany a Jánské Koupele a v CHH Pøibyslav. Druhé soustøedìní,
plánované v mìsících dubnu a kvìtnu nemohlo díky nouzovému stavu být realizováno prezenèním
zpùsobem, a bylo nahrazeno seminární prací, kterou studenti dostali za úkol vypracovat. Takto se to stalo
v Pøibyslavi a Jánských Koupelích. V Bílých Polièanech pak druhé soustøedìní probìhlo na konci mìsíce
èervna standartní formou soustøedìním ve �kole. Tøetí soustøedìní je plánováno na mìsíce záøí a øíjen.
Vyvrcholením studia pak bude dne 21. listopadu 2020 slavnostní ukonèení studia spojené s pøedáním
absolventských diplomù a odznakù, a to na akademické pùdì V�B � TU Ostrava. Tím bude ukonèeno
i aktuální studium UDH.
Poslední VV SH ÈMS schválil  i v následujícím období 2021 � 2023. Schválil
i nové ètvrté místo realizace studia v Èeských Budìjovicích. Tímto se studium stane dostupnìj�í zejména
pro zájemce z Ji�ních Èech a Plzeòského kraje. VV SH ÈMS také doporuèil v�em OSH a KSH, aby náboru
nových studentù vìnovali maximální pozornost, a to v zájmu posílení vzdìlanosti na�ich funkcionáøù.
V únoru byla zahájena rovnì� , tentokrát s mladými
hasièi z Pardubického kraje. Junior univerzita plynule pokraèuje i po skonèení nouzového stavu.�

https://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do
https://www.rejstriksportu.cz/User/manual.pdf
http://
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�Nedá mi to, abych v závìru své zprávy, nevrátil k podílu na�ich èlenù, sborù, OSH i KSH na øe�ení
pandemie koronaviru. Já vím, asi budeme mít v dohledné dobì podrobnìj�í údaje o tomto na�em podílu, ale
ji� nyní a opìt vyslovuji veliké podìkování výkonného výboru SH ÈMS v�em, bez rozdílu postavení a funkce
za jejich obìtavou a nezi�tnou práci a obrovské nasazení v uplynulém období. Obèané, obce, kraje i stát si
opìt uvìdomil a to doufám, zejména k pohledu do budoucna, �e je tady nièím nenahraditelný spolek, s více
jak ètyømi sty tisíci èlenù ochotný kdykoliv pomoci v�em potøebným. Tak tomu bylo pøi povodních, pøi
vichøicích, i pøi pandemii, a tak tomu bude, i kdy� to nepøivoláváme, ani si to nepøejeme, i do budoucna.
Dìkujeme Vám.�

Èinnost dobrovolných hasièù se nesestává pouze ze cvièení na pohárové soutì�e a z práce v jednotce
sboru dobrovolných hasièù Obce Dolní Tøebonín, ale  i dal�í èinnosti ve Sdru�ení hasièù Èech, Moravy a
Slezska (dále jen �SH ÈMS�). Hasièi z Prostøední Svince navázali v roce 2019 spolupráci s Èeskokrumlovskou
televizí pøi natáèení seriálu o historii støedovìkého stavitele rybníkù Jakubu Krèínovi z Jelèan a Sedlèan, kde
pomáhali pøi protipo�árním zaji�tìní scény a technickém zabezpeèování výstavby kulis. Od hasièù se chce,
aby si umìli poradit s po�árem, povodní a jinými mimoøádnými situacemi, ale také umìli  pomoci pøi záchranì
toho nejcennìj�ího, lidského �ivota.

To v�echno dokázali hasièi z Prostøední Svince ve slo�ení Jan Rathouz, Zdenìk Rathouz, Michal Saiko
a Michal Ondraèka, kdy� pøi natáèení filmové scény dne 26. èervence 2019 do�lo k poru�e vìdomí
a následnému pádu jednoho z èlenù �tábu. Vý�e jmenovaní sboru jej na místì pøíkladným zpùsobem o�etøili
a  zajistili  �ivotní  funkce  a  aktivnì  spolupracovali  pøi  o�etøení  i  po  pøíjezdu  záchranné  zdravotní  slu�by
Jihoèeského kraje.

Za tento èin je starosta SDH Prostøední Svince navrhl na ocenìní Medailí Za záchranu lidského �ivota
a po doporuèení vy��ími hasièskými orgány jim tyto medaile byly 3. èervence leto�ního roku udìleny. Medaile
jim osobnì pøedal 1. námìstek starosty SH ÈMS pan Lubomír Janeba a øeditel Centra hasièského hnutí
v Pøibyslavi pan Jiøí Pátek. Dále byli slavnostnímu aktu pøítomni pan Alois Pazdera, vedoucí jihoèeských
hasièù ve výkonném výboru SH ÈMS, pan Mgr. Jiøí �i�ka, starosta Krajského sdru�ení SH ÈMS, pan Ing.
Alfréd Krenauer, starosta Okresního sdru�ení SH ÈMS v Èeském Krumlovì a øeditel Územního odboru HZS
v Èeském Krumlovì pan plk. Ing. Pavel Ro�boud. Pøi slavnostním pøedání nechybìl ani starosta Obce Dolní
Tøebonín pan Pavel �evèík a dal�í èlenové rady obce.

Jaromír Marek
Emeritní starosta SDH Prostøední Svince
a emeritní starosta OSH Èeský Krumlov
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Jak získat peníze na nový slavnostní vy�ívaný hasièský prapor?

1  Uspoøádejte veøejnou sbírku s odznaky "�ehnání symbolù" za dotovanou cenu:

Odlévaný odznak "�ehnání symbolù" Odznak s historickými hasièskými motivy a mottem � �ehnání symbolù�. S
tìmito èlenové sboru obejdou domy, firmy a sponzory a po�ádají touto cestou o podporu a za pøíspìvek do kasièky
pak dárci vìnují tento pìkný odznak jako podìkování a památku. Uchycení pin, velikost 2,5 cm: cena 8, Kè/ks

2 Rada! Nechte své spoluobèany, firmy a sponzory podílet se na výjimeèné historické události v �ivotì hasièského
sboru, kterou vyhotovení nového praporu je. Nejvìt�ímu dárci mù�ete nechat vy�ít stuhu. Pøi slavnostní akci èi v
u��ím kruhu vlo�te svùj odkaz do hlavice se schránkou pro budoucí generaci na ruèním papíøe. Mù�ete vlo�it i USB
flash disk s fotografiemi èi videem.

3 Za�ádat o dotaci na krajském úøadì na podporu místních slavností pøí�tí rok. Mù�ete za�ádat o grant na podporu
obecních slavností i obec o toto mù�e kvùli Vám za�ádat.

4 Podpora u Nadace na podporu hasièského hnutí v Pøibyslavi. Jeden z mo�ných bodù pøi získání grantového
programu zahrnuje ,, úhradu nákladù spojených se získáním nových exponátù, rùzných pøedmìtù dokumentující
vznik, vývoj a souèasnost hasièského hnutí. Na�i hasièi zde �ádají nejèastìji o pøíspìvek na slavnostní vy�ívaný
prapor nebo saténový ti�tìný prapor. � více informací k tété mo�nosti zde : www.nphh.cz za�ádat døíve znamená
dostateèný rozpoèet a vìt�inou v�ichni tento pøíspìvek obdr�í, pokud neotálí.

5 Nebo mo�nost za�ádání od firmy AGROFERT, která zalo�ila v roce 2015 Hasièský fond jako souèást nadace
Agrofertu. Kde je urèení jak pro profesionální tak dobrovolné hasièe a pøijímá �ádosti jak na pøíspìvky zejména na
vybavení a stroje tak i na projekty a aktivity s nimi spojené, v neposlední øadì také poskytuje finanèní pøíspìvky na
zachování hasièské historie a tradic, kam spadá právì výroba a renovace hasièských praporù. Zde lze za�ádat o
podporu jednou roènì elektronickou formou. Více na www.nadaceagrofert.cz

Katy �tìpánková, obchodní asistentka
ALERION s.r.o. Chaloupkova 1 , 612 00 Brno � Královo Pole
T.  + 420 544 500 202  , M. +420 733 648 776, katy.stepankova@alerion.cz   www.alerion.cz
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Ve�keré dal�í informace a podmínky zde

http://www.kshjck.cz/soubory/160-2020_Protivin_Propozice_TFA.pdf
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Sbor dobrovolných hasièù Zálu�í
si Vás dovoluje pozvat na hasièskou soutì�, která se koná pøi pøíle�itosti oslav

120. výroèí zalo�ení sboru
v sobotu 12. záøí 2020 od 13.00 hod. v Èertyni

Organizaèní pokyny

Soutì�ní disciplína
Soutì�it se bude v disciplínì po�ární útok v kategorii mu�i a �eny.
Po ukonèení útokù v�ech dru�stev bude následovat FINÁLE vybraných týmù.
Poøadí dru�stev pøi soutì�i bude losováno pøi nástupu.

Pøihlá�ky do soutì�e
Vyplnìnou pøihlá�ku do soutì�e, která je souèástí tìchto smìrnic, za�lou hasièské sbory na adresu:
Krátký Milan, Radostice 3, 370 07 Kamenný Újezd nebo elektronicky na email: Kratky.Milan@seznam.cz

Datum a místo konání soutì�e
Soutì� se koná 12. záøí 2020 v obci Èertynì. Pøíjezd k závodi�ti bude vyznaèen.

Èasový program
12.30 � pøíjezd a prezentace sborù
13.00 � nástup sborù,
ocenìní èlenù SDH
losování poøadí dru�stev
14.00 � zaèátek soutì�e
16.30 � vyhlá�ení výsledkù a ukonèení soutì�e
17.00 � zábava � hraje kapela �Kameòáci�

Pravidla a provedení disciplíny
Soutì�, provedení disciplíny a pou�itý soutì�ní materiál se øídí pravidly po�árního sportu. Povolené jsou
úzké hadice (B65 a C42).

Podmínky pøipu�tìní k soutì�i
Dru�stvo bude pøihlá�eno k soutì�i na základì vyplnìné pøihlá�ky. Pøi nástupu bude losováním urèeno
startovní poøadí jednotlivých dru�stev.
Pøípadné zmìny jsou mo�né
pøed zahájením vlastní soutì�ní disciplíny
(pùjèování lidí, materiálu ap.)

Startovné
Pøi prezentaci zaplatí soutì�ní dru�stvo
startovné ve vý�i  200 Kè.

Poji�tìní soutì�e
Po�ární soutì� není poøadatelem
poji�tìna na úraz!
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Dne 8.8. probìhl 44. roèník hasièské soutì�e
. Soutì�e se zúèastniko

celkem
8 dru�stev. V mu�ské kategorii soutì�ilo 6 dru�stev
Pøední Výtoò, Pøíseèná A, Pøíseèná B, Prostøední
Svince, Slatina a rakouský Schönegg a v �enské
kategorii Pøední Výtoò a Pøíseèná. V obou
kategoriích vyhráli soutì�ící z Pøíseèné. Ceny
pøedávali tøi starostové, starosta obce Pøední Výtoò,
starosta Okresního sdru�ení hasièù Ing. Alfréd
Krenauer a starosta Sboru dobrovolných hasièù
Pøední Výtoò. Závody probìhly bez problémù a
poèasí nám pøálo. Osobnì jsem velmi rád, �e se
nestal �ádný úraz a v�ichni soutì�ící
se vrátili bezpeènì domù ke svým rodinám. Po
soutì�i byli v�ichni pozváni na tradièní hasièskou
zábavu
s peèeným seletem. Chtìl bych podìkovat v�em,
kteøí se na pøípravì a prùbìhu soutì�e a zábavy
podíleli.

Starosta SDH Pøední Výtoò, Jiøí Øechtáèek

 se zúèastnilo 21 dru�stev z na�eho a sousedního
èeskobudìjovického okresu. Fotodokumentaci poøídila Michaela Syrovátková
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V sobotu 8.8.2020 se v Bene�ovì nad Èernou na hasièském høi�ti konala hasièská soutì�
 spojená s oslavami 140. výroèí zalo�ení SDH Bene�ov nad Èernou. Pøi této pøílo�itosti pøipnul stuhu

na prapor sboru starosta KSH Jihoèeského kraje Mgr. Jiøí �i�ka. Pozdravit hasièe pøijel také senátor Ing.
Tomá� Jirsa. Veèer zahrála hasièská kapela Bo�ejáci.

16. èervna v 14:22 ·
Po�ár    jednotka byla vyslána dne 16.6.2020 v 9:57 na po�ár výrobní linky peletek v Èerné v Po�umaví.
Jednotka spolupracovala s jednotkou profesiálních hasièù Frymburk. Na místì byly pou�ité 2 proudy
z vysokotlaku a jednoho proudu C.
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21.7.2020, 13:26 hod, Vele�ín
Na �ádost KOPIS vyjela jednotka s CAS16
Magirus Deutz na dopravní nehodu dvou
osobních vozidel. Ta se støetla na køi�ovatce
silnice I/3 a ulice Krumlovská. Jednotka na místì
zajistila místo události a provedla protipo�ární
opatøení. (obr.1)

Po�ár  20.7.2020, 11:33 hod, Vele�ín  Chodeè
Na �ádost KOPIS vyjela jednotka na po�ár
rozvodné skøínì elektrické energie pøipevnìné na
sloupu . Jednotka prùzkumem objevila skøíò,
která ji� nehoøela, pouze doutnala. Po pøíjezdu
pracovníka energetické spoleènosti a otevøení
skøínì se ukázal úplný rozsah vyhoøení.

 Dopravní nehoda  20.7.2020, 9:36 hod,
Mirkovice
Na �ádost KOPIS vyjela jednotka s CAS16
Magirus Deutz na dopravní nehodu osobního
automobilu s dodávkou na komunikaci II/157 u
obce Mirkovice. V osobním vozidle zùstala
zaklínìna tìhotná øidièka, kterou na�e jednotka
spoleènì s HZS Èeský Krumlov vyprostila ven a
pøedala do péèe ZZS. Vele�ínská jednotka se
poté vrátila zpìt na základnu. Více info:
https://www.jcted.cz/�/zranenoutehotnou
zenumuselihasici� (obr.2) (obr.2)

(obr.1)

5.8.  probìhlo v JSDH Èerná v Po�umaví
�kolení první pomoci a �kolení jak správnì
pou�ívat defibrilátor.
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Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 8. 2020
Uzávìrka pøíspìvkù dal�ího èísla 10. 10. 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.

Soustøedìní mladých hasièù.

Navzdory tomu, jak se vyvíjela situace v období pøedcházejícímu letním prázdninám nejen u nás, se nakonec
podaøilo uskuteènit pravidelné letní soustøedìní na�ich mladých hasièù. I kdy� v mírnì omezeném poètu 
tì�ko øíct, jestli stále pøevládaly obavy z mo�né nákazy COVID19 nebo prostì jen pohodlnost  jsme
koneènì mìli mo�nost vyzkou�et novou dìtskou po�ární støíkaèku. Kromì tréninku s ma�inou jsme trénovali
tradiènì �tafetu dvojic, motání hadic a dal�í hasièské dovednosti. Dìti v prùbìhu soustøedìní plnily odznaky
odbornosti Preventista a Strojník. Po loòském nácviku jim na rozdìlání ohnì staèila dokonce jen jedna sirka
(nìco jim v hlavièkách pøece jen zùstalo), a tak k úterní veèeøi byly �pekáèky na ohni.
Poslední den soustøedìní jsme vyrazili na náv�tìvu zdravotníkù na ZZS v Trhových Svinech.
Podìkování patøí paní Kateøinì Kole�ové za zprostøedkování této náv�tìvy a také za následné povídání na
téma zdravovìdy a poskytnutí první pomoci.
Velké podìkování posíláme také na obecní úøad v Bene�ovì nad Èernou za zaji�tìní vý�e zmiòované nové
po�ární støíkaèky a za zapùjèení prostor �svazarmu�  jako zázemí pro na�e aktivity.

Za mladé hasièe Petra Lep�ová, vedoucí mláde�e


