soutì

Dnení úvodní slovo zaèínám pøíjemnìjím záitkem. V sobotu 29.5.2021 se uskuteènila první hasièská
a to tìch, kteøí po nás pøevezmou pomyslný tafetový kolík 

Soutì probìhla na tartanovém høiti v areálu Z Kaplici, kolní 226 od 9 hodin do cca 17 hodiny.
Proto mi dovolte, abych touto cestou podìkoval vedení Z za perfektní souèinnost, jak samotného zázemí
stadiónu, ale i ohlednì zabezpeèení obèerstvení pro závodníky, vedoucí, rozhodèí a technickou èetu.
Podìkování patøí i starostovi Mìsta Kaplice Mgr. Pavlu Talíøi, který nás osobnì pøiel vechny pozdravit a
který byl i jedním z hlavních sponzorù soutìe.
I kdy samotná soutì byla pøipravena v ibenièním termínu kvùli postupové reprezentaci naeho okresu
na krajské kolo, které je pro tuto kategorii naplánované na 12.6.2021 na stadiónu TJ Sokol v È. Budìjovicích,
tak probìhla
Samozøejmostí bylo dodrování pravidel mimoøádného opatøení MZ ÈR, kdy jeho souèástí
bylo i doloení potvrzení o provedeném testování na COVID19.
Samotné soutìe se zúèastnila v kategoriích tato SDH:
Osm drustev mladích ákù (Besednice, Brloh, Veleín, Netøebice B, Mojné, Pøídolí, Netøebice A a ÈHJ
Nová Ves)
Sedm drustev starích ákù (Pøídolí, Besednice, Brloh, Veleín, Mojné, Pleovice, Omlenice)
Sedm dorostenek a osm dorostencù  jednotlivci.
Tito Mladí hasièi 
 budou nae OSH Èeský Krumlov
reprezentovat na Krajských soutìí:
Drustvo MH 

Jednotlivci z øad dorostencù v jednotlivých kategorii : 
Mladí dorostenky 
Mladí dorostenci 
Støední dorostenky 
Støední dorostenci 
Starí Dorostenky 
Starí dorostenci 
Co dalího se mezi vydáním HZ 2021 è.2 a tímto vydáním událo:
, kde mezi hlavní body jednání
bylo projednávání a schválení hospodaøení za SH ÈMS za rok 2020, pohledávky OSH vùèi SH ÈMS, èinnost
ÚKRR, výroèní zpráva SH ÈMS 2020, hospodaøení HVP 2020,plán Vedení SH ÈMS na rok 2021, rozpoèet
na rok 2021 a pøíprava VI. Sjezd SH ÈMS v Brnì.
,  hlavní body jednání bylo informace
z VV SH ÈMS, krajské soutìe, ekonomika KSH, dotace 2021.
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, kde mezi hlavní body
jednání bylo kontrola usnesení, informace z jednání VV KSH JèK, info o SS OSH v Pøibyslavi, èinnost OOR
okresu, projednání a schválení dotací 2021, postupové soutìe (okres, kraj..)
, kde mezi hlavní body
jednání bylo projednání návrhù dokumentù pro konání VI. Sjezdu SH ÈMS (pozvánka, program jednání,
jednací øád, volební øád, usnesení,...)

Dne 12.6.2021 probìhlo okresní kolo v poárním sportu  letos v Sobìnovì. V letoním roce se plnila jen
jedna disciplina a to poární útok , i pøesto se z celého okresu È. K. zúèastnily jen drustva z jednoho
okrsku a to Netøebického .
Výsledky mui : 1. místo Sobìnov A , 2. Sobìnov B 2. Sobìnov C ,4. Besednice , 5. Poøeín
eny: 1. místo Besednice , 2. Netøebice
Nejlepí proudaø : mui  Bárta Filip (19.26 s. )  SDH Sobìnov
eny  Èutková Monika (22,67 s. )  SDH Besednice
V krajském kole 19.6.2021 v Liovì nás budou reprezentovat : mui Sobìnov , eny Besednice.
Uí vedení ORR rozhodlo na okresní soutìi v
Sobìnovì (12.6.2021 ) o konání velké ceny okresu
È.K. v roce 2021. Pravidla VC  stejná jako v roce
2020 . Do velké ceny zaøazeny tyto soutìe :
Besednice, Pøíseèná , Sobìnov, Pleovice, Tøísov,
Èeský Krumlov. Vyhodnocení v È. K.  pokud to
covidová opatøení umoní , (mùe se stát , e bude
ve zrueno)
Za ORR V. Holemý
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V pátek 11. èervna probìhlo na
podnìt SDH Chmelná ve spolupráci s èleny
VV OSH Èeský Krumlov slavnostní pøedání
vyznamenání (MZV, MZPP)
k 85. narozeninám dlouholetého hasièe
Jmenovaný, narozený roku 1936 je
pamìtníkem øady dùleitých událostí ve
sboru, jeho je èlenem od roku 1953. Podílel
se na výstavbì a pøestavbì staré stodùlky na
dosavadní hasièskou zbrojnici která
probíhala v letech 1965 a 1966. Od svého
vstupu byl aktivním èlenem soutìního
drustva, byl èlenem výkonného výboru
sboru a pùsobil i jako referent civilní obrany.
Ne jenom sborovou prací, ale v rámci obce a jejího spoleèenského ivota se zúèastòoval i jiných èinností v
rámci akcí Z. Jednou z takovýchto akcí byla i pøestavba staré koly na kulturní dùm v letech 1969 a
1972. Doposud je øádným a vìrným èlenem SDH Chmelná ji 68 let.
Tímto jetì jednou dìkujeme panu Frantiku Kaèerovi za jeho dlouholetou práci pro obec, za jeho
práci pro SDH a pøejeme tìstí, zdraví a ivotní spokojenost.
Zpracoval AK

Èlenové SDH Veleín a zástupci obce byli dne 7.6.2021 pogratulovat panu Karlu korvánkovi k jeho
devadesátinám. V naem sboru je od roku 1967.
PS
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Celý volební speciál zde
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Vem pøihláeným zájemcùm o Letní kempy zasíláme aktuální informace:
MMT poskytne pøíspìvek na Letní kempy vem adatelùm.
SH ÈMS bude realizovat Letní kempy 2021 ve spolupráci s Èeskou radou dìtí a mládee (ÈRDM)
respektive ÈRDM ve spolupráci se SH ÈMS.
Více informací zaleme na maily SDH v pøítím týdnu po jednáních s MMT.
Potvrzení zájmu SDH bude nutné do 15.06.2021 prostøednictvím Google formuláøe (je nutné mít zøízen
Google úèet z dùvodu nahrávání pøíloh do formuláøe).
Dalí informace budou prùbìnì zasílány vem zájemcùm o Letní kempy a zveøejòovanány na webových
stránkách SH ÈMS.

Ve ètvrtek 27.5. v Brnì odstartoval 11. roèník Ankety Dobrovolní hasièi roku k ocenìní jejich práce.
vechny jednotky a sbory dobrovolných hasièù se ji mohou hlásit do letoního, u 11. roèníku Anketa
Dobrovolní hasièi roku
partneøi ankety tak oceòují profesionalitu zásahù a preventivní èinnost sborù a hasièských sborù
popis skuteèného zásahu nebo èinnosti z období 1. 7. 2020 a 30. 6. 2021 mùe pøihlásit kadá jednotka
nebo sbor z Èeské republiky do 25. 7. 2021
z nich pak odborná porota vybere 50 finalistů, kteří v listopadu obdrží prestižní ocenění „Dᴏʙʀᴏᴠᴏʟɴɪ́
ʜᴀsɪᴄ̌ɪ ʀᴏᴋᴜ 2021“
vítìzové na prvních tøech místech opìt obdrí finanèní a vìcné ceny za více ne 2 miliony korun, které
jim poslouí k nákupu nové hasièské techniky a vybaven
SH ÈMS v odborné porotì zastupuje Monika Nìmeèková. Pøi letoním zahájení ADHR uvedla: U naich
zásahových jednotek se èinnost pøíli nezmìnila. Kde oèekávám velkou zmìnu, tak to je èinnost Sborù
dobrovolných hasièù, kde se nám v posledním období zmìnila spolková èinnost, kde se otevøela cesta k
pøímému dobrovolnictví. Vìøím, e se nám zapojí sbory, kde se zapojili mladí lidé jak v nemocnicích, tak i
pro seniory, ale i dìti, formou roznáení letáèkù v rámci pomoci. Ve bylo virtuální, co nebylo dobré pro
mladou generaci, ale posunulo nás to dál a bylo to pro nás obrovskou motivací. Vidím zde obrovské
portfolio projektù a budu se na nìj tìit.
Více informací o Anketì Dobrovolní hasièi roku najdete na https://www.adhr.cz/prihlasovani/

obracíme se na vás s prosbou o podporu veøejné sbírky na operaci NIKOLKY, dcery èlena SDH Hamry.
Nikolka trpí vánou nemocí Osteogenesis Imperfecta (OI).
OI je velmi vzácná genetická vada, kterou provází zvýená lomivost dlouhých kostí, ve kterých chybí
pøevánì kolagen a vápník (vitamín D). Zlomeniny tvoøí deformity kostí, kterých bývá nespoèet.
Toto onemocnìní je nevyleèitelné, mùe se jen podporovat podáváním infuzí k doplnìní kolagenu
a vápníku, a to mùe ovlivnit poèet budoucích zlomenin. Dále je monost operací, kde se zavádìjí
teleskopické høeby do dolních konèetin.

Libovolnou èástkou zaslanou na transparentní úèet Nikolky na úhradu plánovaných operací, ortopedických
a rehabilitaèních pomùcek, cestovné, lázeòské pobyty a plavání. Nezáleí, jak velký dar to bude, i ten
nejmení je darem, který splní Nikolce sen a bude zase chodit.
ODKAZ NA STRÁNKY
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V kadém èísle naeho okresního zpravodaje
nabídneme soutì o drobné ceny.
Pùjde vdy o hasièskou tématiku, abychom vechno
nezapomnìli :).
Správnì vylutìná køíovka z minulého èísla.
Cenu u nás mají
. Gratulujeme.
Úkol druhý  co si sbalí do evakuaèního zavazadla?
Odpovìdi posílejte na email
oshceskykrumlov@gmail.com
. Vylosujeme tøi výherce, pro
které bude pøipravena odmìna.
V dalím èísle otiskneme øeení i jména výhercù.

je souhrn opatøení pro
rychlé, bezpeèné a úèinné
pøemístìní osob, zvíøat a
majetku z ohroeného objektu
nebo oblasti do prostoru, kde
nebezpeèí nehrozí.
Pokud k takové situaci, kdy je
nutno opustit domácnost na
jeden nebo více dnù dojde, je
tøeba si pøipravit evakuaèní
zavazadlo.
Kadá osoba by mìla mít jen
jedno zavazadlo, ideálnì kufr
na koleèkách nebo batoh. Kadé
zavazadlo by mìlo být opatøeno
cedulkou se jménem, adresou
a èíslem mobilního telefonu
majitele. Cedulku se jménem
a adresou dejte do kapsy
i malým dìtem.
by mìlo
obsahovat vìci nezbytné pro
pøechodné oputìní domova.
Jeho obsah lze rozèlenit
do nìkolika logických skupin:
 Jídlo a pití
 Dokumenty a cennosti
 Léky a hygienické potøeby
 Obleèení a vybavení pro
pøespání
 Pøístroje, nástroje a zábava
Zdroj: Hasièské myi uèí dìti  soubor
prac. listù PVÈ na úseku poární
ochrany a ochrany obyvatelstva, MV
GØ HZS ÈR
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Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 6. 2021. Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10. 8. 2021.
Kontakt:oshceskykrumlov@gmail.com Tel. 727 814 457, Hasièský zpravodaj také na http://www.oshck.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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