Váené hasièky, váení hasièi
Na úvod letního zpravodaje bych se chtìl podìlit o skvìlý záitek, kterého jsem byl pøítomen v nedìli
8.8.2021. Byl jsem delegován a sám osobnì se zúèastnil MISTROSTVÍ ÈR Poární útoky enymui
v Hradci Králové. Samotný prùbìh byl oproti jiným mistrostvím odliný v tom, e se uskuteènil bez
spoluúèasti jiných organizací (HZS, ÈHJ, MHJ èi hostù ze Slovenska). Prostì to bylo klání jen èlenù SH
ÈMS dle postupového klíèe z celé republiky. Ve se uskuteènilo na stadionu HZS Královohradeckého kraje,
kde nám byl areál i s technickým zázemím a pomocným personálem plnì k dispozici. Zhostili se toho
za to bych chtìl touto cestou podìkovat. Mistrovství bylo pro ná kraj i okres jiné v tom, e se ho
dle pomyslného klíèe mohlo zúèastnilo nejen po jednom drustvu z kadé kategorie, ale bylo rozíøeno
v kadé kategorii o 2 drustva. Take na republiku postoupili tato drustva z JèK:
Mui : SDH Pikov (OSH TA), SDH Strákovice (OSH ÈB) a SDH Osek (OSH ST)
eny: SDH Ledenice (OSH ÈB), SDH tìchovice (OSH ST),
(OSH ÈK)
Rád bych podìkoval vem z
, kteøí ná okres na mistrovství reprezentovali.
Èasem
z 30 drustev se besednické eny umístily na pìkném 18. místì. Jenom k porovnání 
vítìzné drustvo en
z plzeòského kraje zaznamenalo národní rekord s èasem
.
A kdo si podìkování zaslouí:
Kristýna
 rozdìlovaè, Monika
Veronika
 spoj savice, Elika

 proud pravý,
 B hadice,
Jana

 strojník, Karolína

 ko,
Miroslava
 levý proud.
Karel
 vedoucí a trenér
drustva a Jiøí
 øidiè a tech.
asistence.
Jetì jednou velká gratulace, je to pro ná
okres historický úspìch.
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Dne 17. èervence 2021 se od 13:00 hodin uskuteènila ji
tradièní soutì v poárním útoku 
na høiti za Z v Besednici. Soutì dle rozhodnutí uího vedení
ORR byla letos opìt zaøazena do VC okresu Èeský Krumlov. Vìøme,
e by se oproti loòskému roku mohla VC úspìnì vyhodnotit
poslední soutìí v È. Krumlovì (O Pohár Mìsta).
Soutìe se zúèastnilo 8 drustev muù a 6 drustev en.
Poèasí bylo nejisté (obloha zataená), a proto bylo vedením soutìe
rozhodnuto o provedení pouze jednoho platného pokusu.
Poøadí drustev na prvních 3 místech v jednotlivých
kategorii:
I: 1.SDH Sobìnov A, 2.SDH Pøíseèná A,
3.SDH Pøíseèná C
: 1.SDH Netøebice, 2.SDH Beneov nad Èernou,
3.SDH Pøíseèná

Vechny ostatní výsledky jsou zaznamenány a zveøejnìny na stránkách (http://www.oshck.cz) v sekci SPORT
Výsledky VC ÈK.
AK
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V sobotu 7. 8. 2021 SDH Pøíseèná poøádala soutì v poárním útoku O pohár starosty obce Pøíseèná,
zaøazenou do Velké ceny Èeského Krumlova. Pøi této pøíleitosti probìhlo svìcení nového dopravního
automobilu, kterého se úèastnili zástupci OSH Èeský Krumlov. Soutìe se úèastnilo 10 drustev muù a 5
drustev en. Po ukonèení obou kategorií se konala soutì PS8 CUP, které se úèastnilo 10 drustev.
Výsledky:

Mui: 1. Pøíseèná C; 2. Horosedly; 3. Pøíseèná A
eny: 1. Netøebice; 2. Pøíseèná; 3.Todnì
PS8 CUP mui: 1. Pøíseèná C; 2. Pøíseèná A; 3. Sobìnov C
PS8 CUP eny: 1. Netøebice; 2. Sobìnov; 3. Pøíseèná
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Víkend 14. a 15. srpna byl nabitý doslova k prasknutí. Akce se konaly v rámci celého okresu, tady jsou
zprávy alespoò o nìkterých z nich.
 Máme za sebou 45. roèník hasièské soutìe O pohár obce Pøední Výtoò. Pøijelo
6 drustev muù vè. naich, ale ádné eny. Kamarádi ze Slatiny zdolali 130 km na motorkách znaèky
Babeta :). Poøadí: 1. Prostøední Svince 2. Slatina 3. Vorderweissenbach 4. Piberschlag 5. Schönegg
6. Pøední Výtoò. Moc dìkuji vem, kteøí se podíleli na organizaci soutìe a zábavy.
Starosta SDH Pøední Výtoò, Jiøí Øechtáèek
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V sobotu 14. 8. 2021 se u nás ve Frymburku konal 2. roèník soutìe v disciplínách TFA a zároveò to byl
1. roèník o pohár starosty KSH ÈMS.
Sjelo se celkem 27 závodníkù z celé republiky. Bylo tedy 24 závodníkù v kategorii mui a 3 závodnice
v kategorii eny. Za mue soutì vyhrál Jirka Melecký z SDH Drunèe s èasem 3,25,55, na druhém místì
skonèil Jakub Semrád z SDH Mladá Voice s èasem 3,41,75 a tøetí místo patøilo Michalu Mareovi z SDH
Bìleè s èasem 3,46,89. Kategorii eny vyhrála Jana Reifová z SDH Frymburk s èasem 5,02,58, druhé místo
obsadila Reichová Pavla z SDH Praha Braník s èasem 6,36,88 a tøetí místo Zuzana Tomková z SDH Veleín
s èasem 7,09,59. Mìli jsme také mezinárodní úèast, kdy dorazilo 5 závodníkù z Rakouska. Mezi naimi
hosty jsme pøivítali starostu OSH È. Krumlov Alfréda Krenauera, starostku OSH Strakonice Jaroslavu
Boukalovou, starostu OSH Písek Jiøího Heinricha a také bývalého starostu OSH È. Krumlov Jaromíra
Marka. Myslíme si, e závod se vydaøil a doufáme, e pøítí rok k nám opìt vichni zavítají. Pokud by mìl
nìkdo nìjaké pøipomínky nebo nápady, tak k nám s nimi.
Karel Malák, SDH Frymburk
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Svìcení nové hasièské techniky a 12. roèník Memoriálu Jiøího Sládka.
Také v Beneovì nad Èernou se 14. srpna slavilo. Za úèasti významných hostù probìhlo ehnání nové
hasièské techniky  Tatry 815 a dopravního automobilu, který beneovtí hasièi letos v lednu a bøeznu
pøevzali.

Velké podìkování za organizaci celé slavnostní akce
patøí Sboru a jednotce dobrovolných hasièù Beneov
nad Èernou, paní starostce Veronice Zemanové
Korchové a Obci Beneov nad Èernou za neustálou
podporu a kadému, kdo pøiloil ruku k dílu, aby ve
probìhlo tak, jak jsme si pøedstavovali.

Nechybìly soutìní útoky a nesmìla
chybìt ani sprcha, protoe poèasí bylo
velmi, velmi pøíznivé.

Atrakcí pro dìti byl skákací hrad,
za jeho zapùjèení dìkujeme
HZS Èeské Budìjovice.
SDH Beneov nad Èernou
Foto: Mgr. Pavel Ptáèek
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Dne 14.8.2021 za krásného slunného poèasí probìhla hasièská soutì Memoriál Miroslava Øepy
v Sobìnovì, která byla zaøazena do Jihoèeské Hasièské ligy a Velké ceny okresu Èeský Krumlov. Na start
soutìe pøijelo celkem 31 týmù z celého Jihoèeského kraje, z okresu Èeský Krumlov se soutìe zúèastnilo
7 muských a 3 enské týmy.
V Krumlovské lize se v muské kategorii nejlépe daøilo domácímu drustvu SOBÌNOV A, kteøí koneènì
prolomili smùlu nepovedených útokù a zapisují si výsledný èas 18,11. Na druhém místì s té vynikajícím
èasem 18,30 ukonèila svùj útok PØÍSEÈNÁ A, na tøetím místì se s èasem 18,86 umisuje drustvo chlapù
z HOLUBOVA. Chlapi z NETØEBIC s velkým prostøikem vpravo si zapisují výsledný èas 20,16, ovem
mìli pùjèeného závodníka z Holubova, tudí nebodují do velké ceny. Na ètvrtém místì se s èasem 21,89
umisuje PØÍSEÈNÁ C. Na pátém místì s èasem 23,26 konèí svùj poární útok drustvo klukù SOBÌNOV
C. Bohuel na posledním místì s problémy na levém proudu a s èasem 33,36 konèí svùj útok domácí
SOBÌNOV B.
V enské kategorii se nejlépe daøilo enám z NETØEBIC, které s fantastickým èasem 18,56 konèí svùj útok
na prvním místì. Jako druhé se za nimi umístily eny z PØÍSEÈNÉ, které zastavily èasomíru na èase 20,88.
Na tøetím místì skonèily domácí eny ze SOBÌNOVA s výsledným èasem 23,73.
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9. èervence probìhl v Brnì VI. Sjezd Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezka. Stìejním
úkolem bylo zvolit nové vedení. Stalo se tak a nové vedení SH ÈMS bude v dalím
období pracovat v tomto sloení.
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14. srpna, Èakovec  Mistrovství svìta dorostu v chorvatském Èakovci se pro èeskou výpravu stalo
historicky nejúspìnìjím ampionátem. V poslední disciplínì, poárním útoku, vybojovali dorostenci i
dorostenky vítìzství. Díky tomu se v celkovém hodnocení Èeky staly mistrynìmi svìta, dorostenci jsou
vicemistry svìta.
I závìreèný den mistrovství nastoupili k plnìní disciplíny jako první dorostenci. Èeský tým nastoupil v
sestavì Petr Loukota, Jakub Michalski, Luká Flégr, Vít Vymazal, Jakub Stýblo a Adam íp. Do celkového
hodnocení se zapoèítal první pokus, ve kterém chlapci odstartovali, vytvoøili a roztáhli útoèné vedení a
naplnili nástøikové terèe vodou v èase 22,58s, co staèilo na mistrovský titul v této disciplínì pøed druhým
Ruskem (22,92s) a tøetím Lotyskem (23,39s).
Také sestava dorostenek ve sloení Johanka Vaculíková, Lucie Ledvinová, Nikola Raková, Tereza
Chovancová, Vendula Jílková a Elika Navrátilová pøedvedla, e Èesko v této disciplínì patøí ke svìtové
pièce. V prvním pokusu dosáhly èasu 23,49s, který zajistil zlaté medaile! Druhé skonèilo Rusko (24,04s),
bronzové Bìlorusko (25,25s).
V celkovém hodnocení se èetí dorostenci osamostatnili na druhém místì se ziskem devíti bodù. Mistry
svìta se díky nejniímu souètu jednotlivých umístìní (5 bodù) stali Rusové, bronzové medaile získalo
Bìlorusko (12 bodù). V Chorvatsku Èeskou republiku reprezentovala sestava ve sloení Petr Loukota,
Jakub Michalski, Luká Flégr, Vít Vymazal, Jakub Stýblo, Adam íp, Tadeá Voøíek, Martin ulc a
Matyá Novák.
Dorostenky díky èetným úspìchùm získaly 6 bodù, stejnì jako závodnice z Ruska. Bronzové jsou
Bìlorusky (11 bodù). Díky pomocnému kritériu, kterým je lepí umístìní na poárním útoku, se vak nae
závodnice dostaly pøed své konkurentky. Èeské dorostenky se tak staly mistrynìmi svìta v poárním sportu!
Zlatou medaili a titul si odváí Johanka Vaculíková, Lucie Ledvinová, Nikola Raková, Tereza
Chovancová, Vendula Jílková, Elika Navrátilová, Veronika Fricová, Marika Maková a Rozálie
Pospíilová.
Celkovì si èeská dorostenecká výprava krom titulu mistryò svìta a vicemistrù svìta v celkovém hodnocení
odváí také dalích deset medailí: 4 zlaté, 5 støíbrných a 1 bronzovou.

Zdroj: https://www.dh.cz/index.php/aktuality/1472msdorostucakovec2021ctvrtyden
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V kadém èísle naeho okresního zpravodaje nabídneme soutì o drobné ceny.
Pùjde vdy o hasièskou tématiku, abychom vechno nezapomnìli :).
?

Úkol z minulého èísla 

Pokud hrozí mimoøádná událost a budete muset opustit vá byt nebo dùm na delí dobu, mìli byste si
pøipravit evakuaèní zavazadlo.
Doporuèený obsah Evakuaèního zavazadla:
osobní doklady, peníze a cennosti, pojistné smlouvy,
osobní léky a základní zdravotnické prostøedky,
trvanlivé potraviny na 2  3 dny,
tekutiny v nádobì (obalu)  voda, èaj, ávy apod.,
toaletní a hygienické potøeby,
základní pøedmìty denní potøeby,
bateriovou svítilnu (a náhradní baterie), zápalky, svíèky, zapalovaè,
mobilní telefon a nabíjeèku, bateriový rozhlasový pøijímaè (a náhradní baterie),
pøikrývku, spací pytel,
náhradní prádlo a obleèení (podle povìtrnostních podmínek),
drobnou hraèku nebo knihu na zabavení meních dìtí.
Poznámka:
Pokud s sebou berete domácí zvíøátko, pak pro nìj vezmìte i krmivo a dalí potøeby (náhubek, obojek,
miska, stelivo) a vezmìte jeho zdravotní prùkaz a vhodný obal pro pøevoz
Zdroj: www.zachrannykruh.cz
Výherce nemáme a tak jdeme rovnou na dalí úkol. Jednoduchá otázka, ale bude jednoduchá i odpovìï?

Odpovìdi posílejte na email oshceskykrumlov@gmail.com
. Vylosujeme tøi výherce, pro které bude pøipravena odmìna.
V dalím èísle otiskneme øeení i jména výhercù.

Okresní sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska,
poøádá odbornou pøípravu
spolupráci s

ve

Odborná pøíprava preventistù v poární ochranì se uskuteèní dne
v

Více informací na tel. 727 814 457 nebo na emilu oshceskykrumlov@gmail.com
Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 8 2021. Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10. 10 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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