Váené hasièky, váení hasièi, milí pøátelé.
Dnes bych chtìl pozvednou náladu tìm, kteøí v dnení uspìchané, chaotické a hektické dobì pociují
depresi èi sníenou chu k nìjaké èinnosti. To, e nìco dìláme podle svého nejlepího
takový vnitøní 
vìdomí a svìdomí, berou nìkteøí jako vìc samozøejmou, nìkdy i podnìt k útoèení. Ti, kteøí kritizují èi
útoèí na vás nebo na celou skupinu, mìli by mít ke kritice pádný dùvod a zároveò by mìli nabídnout zpùsob
nápravy èi cestu k øeení. Nikdo není neomylný, tøeba i z dùvodu nepochopení èi neznalosti konkrétního
problému. Útoèením na nìkoho ze svého okolí vak nelze zakrýt vlastní neèinnost.
Sám jsem byl v poslední dobì podobným situacím pøítomen a opravdu mi to nebylo pøíjemné. Pøesto stále my
vichni, kteøí musíme podobným pøípadùm èelit, vìøíme, e najdeme spoleèné øeení. A pak jste pøítomni akci
èi setkání, které vás povzbudí do dalí èinnosti. Napø:
1. 18.9.2021 Setkání
v prostorách budovaného
a poté v Kulturním domě, které uspořádal
. Na toto setkání přijelo celkem 45 ZH z jednotlivých okresů Jihočeského kraje.
2. 25.9.2021. akce v Hubenovì k oslavì
A její
souèástí bylo i ocenìní zakládajících èlenù sboru.
3. 25.9.2021 Soutì 
 okresu Èeský Krumlov, které poøádalo SDH Sobìnov,
se zúèastnilo celkem 23 drustev MH.
A kdy vidíte, kolik se tìchto aktivit úèastní lidí  od poøadatelù, rozhodèích, vedoucích, atd,, je pohlazením
po dui, e tomu nìjakým zpùsobem napomáháte.
Proto chci touto cestou podìkovat vem od SDH po OSH naeho okresu  vedení, výkonným orgánùm
i jednotlivcùm, abychom mìli vichni dobrý pocit z vykonané práce.
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Tradice setkávání zaslouilých hasièù se v Jihoèeském kraji drí ji od roku 2003. Je to vlastnì pro nì
odmìna a ocenìní za jejich dlouholetou práci pro dobrovolnou poární ochranu pro ostatní spoluobèany pøi
ochranì ivotù lidí, zvíøat a majetku. Kadým rokem poøádá toto setkání nìkterý okres Jihoèeského kraje.
Okresní sdruení Èeský Krumlov poøádalo setkání ZH ji dvakrát, a to v roce 2009 v kláteøe ve Zlaté Korunì
a v roce 2017 v opravených kláterech v Èeském Krulovì.
V sobotu 18. záøí 2021 se v prostorách budovaného Hasièského muzea v Bechyni a poté v kulturním
domì konal Aktiv Zaslouilých hasièù Jihoèeského kraje. Na toto setkání pøijelo celkem 45 ZH z jednotlivých
okresù Jihoèeského kraje, jak nám potvrdil bratr Alois Pazdera, starosta OSH ÈMS Tábor, který letoní aktiv
ZH organizoval. Na letoní úèasti se podepsala i pandemická opatøení, která stále platí. To bylo také pøíèinou
proè se aktiv neuskuteènil v roce 2020, ale a letos. Milé ale je, e na takové setkání si mùe zaslouilý hasiè
vzít doprovod, aby si ve náleitì uil a cítil se dobøe. Pøivítání pøítomných probìhlo v areálu Hasièského
muzea, kde jsou uloeny velmi pìkné exponáty hasièské techniky. Po prohlídce a drobném obèerstvení jsme
se vichni odebrali do kulturního domu, kde byl pøipraven hlavní program  pøivítání hostù, jejich vystoupení,
obìd, volná zábava a posezení s písnièkou od hudby pana Metelce.
Bohuel letoního setkání Zaslouilých hasièù se ji z naeho okresu nemohli zúèastnit bratøi Vladimír
Filistein a Jan Vitek, kteøí na podzim loòského roku zemøeli. Dlouhá léta se aktivnì úèastnili práce v naem
okrese v oblasti hasièských soutìí i ve vedení naeho okresního sdruení.
Objekt budovaného Hasièského muzea a poté Kulturní dùm Bechynì pøivítali i mnoho vzácných hostù
 tajemníka mìsta Ing. Frantika Stacha, senátora Mgr. Jaroslava Vìtrovského, poslance Ing. Jan Bartoka,
europoslankyni paní Radku Maxovou, øeditele Hasièského záchranného sboru Jèk plk. Ing. Lubomíra Buree,
øeditele HZS Jèk ÚO Tábor plk. Ing. Petra Hojsáka a starostu Krajského sdruení hasièù ÈMS Jèk Mgr. Jiøího
iku, který úvodní èást aktivu vedl.Ve svých pøíspìvcích hosté oceòovali dlouholetou a záslunou práci
hasièù, a to jak pøi øeení mimoøádných pøípadù, tak i nezastupitelnou roli celospoleèenskou. Vdy v nìkterých
obcích jsou hasièi jediní, kdo takovéto práce zabezpeèují. Po slovech uznání jsme se dozvìdìli i nìco ze
souèasného dìní ve sdruení.
Celý den probìhl v milé a pøátelské atmosféøe a na závìr potìil malý dárek a vechny eny dostaly krásné
rùe. Nejen za sebe dìkuji organizátorùm za bezvadnou pøípravu a péèi o nás, staré hasièe. Urèitì se budeme
tìit na pøítí setkání.
Za pouití materiálù Jiøího Nováka  vedoucího aktivu ZH Jihoèeského kraje zpracoval za OSH Èeský
Krumlov
Jaromír Marek.
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V dlouhé historii naeho sboru není mnoho let, kdybychom nepoøádali hasièskou soutì.
A v loòském roce jsme kvùli pandemii po dlouhých 20ti letech soutì neuskuteènili. Celých dvacet let
jsme soutì muù a en, která je po celou dobu zaøazena do Jihoèeské hasièské ligy mìli pojmenovanou
tradiènì O putovní pohár SDH Tøísov.
To ve se minulým covidovým rokem zmìnilo.
V naem sboru pùsobilo mnoho výrazných osobností, které ovlivnily nejen ivot u nás, ale i v iroké
hasièské spoleènosti. Mezi nì mùeme smìle vedle majora Jaromíra Urbana zaøadit i Leoe. A na jeho
poèest jsme soutì pøejmenovali na Memoriál Vladimíra Filisteina.
To jen na vysvìtlenou.
Soutì samotná se krom slavnostního úvodu, kde ná kronikáø a bývalý starosta pan Frantiek Veis, pøednesl
medailonek o ivotì a práci Vladimíra Filisteina, rozebìhla tak jak jsou vichni zvyklí. Velkou novinkou
bylo jen to, e putovní pohár byl pøipraven i pro kategorii en.
Na závìreènou soutì 22. roèníku JÈHL a VCÈK k nám do Tøísova, v nedìli 12.záøí pøijelo celkem
35 drustev muù a en z celého jihoèeského kraje, bojovat v poárním útoku na nástøikové terèe.
V celkovém poøadí ligy bylo mnoho neznámých a tak den sliboval velmi zajímavou a napínavou podívanou.
A také ano, 22 muských a 13 enských drustev se rvalo o celkové umístìní a do samého závìru.
Ve velké konkurenci
se ukázala i dvì drustva
domácích. To první sloené
z velmi mladých závodníkù
si nevedlo vùbec patnì a je
nadìje, e jednou dosáhnou
velmi vysoko. To druhé
vzniklo jako pocta Leoovi
a byl to tým který se, i pod
Láïovo vedením, prohánìl
po soutìích naposledy pøed
více jak 10ti lety. Den pøed
soutìí dva pokusy
v tréninku a v nedìli krásný
výkon na hriti. To byl plán,
který se vydaøil a vichni
jsme si to náramnì uili.
Celá tato událost pøilákala
také mnoství fanoukù
a divákù z irokého okolí, co mìlo za následek obsazení vech moných ploch okolo koupalitì
parkujícími auty. Dìkujeme majitelùm pozemkù za shovívavost. Mezi hosty byli také bývalý i souèasný
starosta okresního sdruení, pánové Jaromír Marek a ing. Alfréd Krenauer. Jejich návtìvou jsme byli
poctìni.
O hladký prùbìh soutìe se staralo kromì
rozhodèích i mnoství lidí u obèerstvení
a v technické èetì.
No a jak to dopadlo? Na prvních místech se
mezi mui umístila drustva Holubov, Srubec,
ernovice. A mezi enami byly nejlepí
Milenovice, Liov B, Liov A.
V naem sboru vìøíme, e jsme touto soutìí
zapoèali novou tradici a budeme v ní pokraèovat
mnoho let a vzpomínat tak na naeho Leoe.
Za SDH Tøísov Miroslav Kouba
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V sobotu 25. záøí se konala v Hubenovì oslava 60. výroèí zaloení Sboru dobrovolných hasièù. K této
pøíleitosti pøijali pozvání starosta OSH Ing.Alfréd Krenauer a zástupkynì mìsta Kaplice JUDr. Vanda
Kárová, kteøí pøedali ocenìní esti zakládajícím èlenùm spolku. Akce se také zúèastnili hosté ze sborù
z Dolního Dvoøitì, Beneova nad Èernou a profesionální jednotky z Kaplice, kteøí pøivezli ukázat svou
techniku. Poèasí pøálo oslavì, která se celá nesla v dobrém duchu. Pro hosty bylo pøipraveno malé
obèerstvení v podobì zvìøinového rautu. K poslechu zahrála místní skupina No Electric a veèer uzavøelo
disco pod irým nebem. Na závìr by
si zaslouili podìkování nejen ti,
kteøí se na oslavì pøímo podíleli, ale
i ti, kteøí pøispìli nepøímo.
fotografie byly poøízeny èleny SDH
Starosta SDH Radek Mika
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probìhlo v sobotu 2. øíjna 2021
na asfaltové ploe parkovitì u autobusového nádraí v Èeském Krumlovì.
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VI. mistrovství ÈR jednotek SDH obcí ve vyproování u dopravních nehod, kde nae drustvo (SDH
Velešín) vybojovalo první místo‼
Den hrdinù na výstaviti, jeho souèástí bylo také mistrovství ÈR a Memoriál JUDr. Frantika Kohouta ve
vyproování.
Tohle je sen! Mistøi Èeské republiky ve vyproování osob z havarovaných vozidel a do toho cena ze
nejlepího velitele a zdravoáka soutìe! Dìkujeme vem, kteøí nám k tomu pomohli.
Fotogalerie zde

Poslední záøijové dny pøinesly veleínským hasièùm velké chvíle. Uspìli na praském výstaviti
v Holeovicích, kde soutìilo dvanáct drustev dobrovolných hasièù na mistrovství Èeské republiky
ve vyproování u dopravních nehod. Veleínským hasièùm se na soutìi povedlo zaklínìnou osobu
vyprostit z automobilu v nejrychlejím èase. Trvalo jim to 15 minut a 39 sekund. Reportá pro ÈRo natáèel
Zdenìk Zajíèek.
Odkaz na reportá
Zdroj: www.dh.cz a https://www.facebook.com/sdh.velesin
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Dne 19.9.2021 v pravé poledne byly na vech stanicích HZS ÈR v celé Èeské republice vyvìeny èerné
vlajky symbolizující smutek nad tragickou ztrátou dvou hasièù sboru dobrovolných hasièù obce Koryèany,
zesnulých ve støedu 15. záøí pøi výbuchu rodinného domu.
Èest památce zesnulých kolegù na mnohých stanicích naeho kraje s námi uctili také kolegové z jednotek
SDH obcí.
I na vech naich stanicích HZS Jihoèeského kraje vyjela technika a se zapnutým výstraným svìtelným
zaøízením jsme uctili památku zesnulých hasièù minutou ticha.
https://www.hzscr.cz/clanek/pietazazesnulekolegy.aspx
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Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska, Kanceláø sdruení, Øímská 45, Praha 2,
vydává Organizaèní zabezpeèení pro 48. roèník soutìe

Vyhlaovatelem soutìe je Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska (dále jen SH ÈMS). Soutìe se mohou
zúèastnit dìti, áci a mláde do vìku 18ti let v rámci èinnosti kolní i mimokolní (Domy dìtí a mládee
/DDM/, drustva mladých hasièù /MH/, skautské organizace apod.) Soutì organizuje Ústøední odborná
rada prevence SH ÈMS, respektive Okresní a Krajské odborné rady prevence SH ÈMS ve spolupráci s
Ústøední odbornou radou mládee, respektive s Okresními a Krajskými radami mládee.
Pro literární a výtvarnou èást je moné si zvolit jakýkoli námìt nebo vybrat pøedem stanovené téma z celé
oblasti IZS.
Obsahové zamìøení tématu DT pro rok 2022: IVELNÉ KATASTROFY  NÁROÈNÝ ÚKOL PRO
HASIÈE
napøíklad:





Organizaèní zajitìní a podrobné informace vèetnì termínù ke staení
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Malovaný týdenní kalendáø pro hasièe obsahuje také smìnové rozdìlení.
Od 1 kusu

145, Kè

Od 20ks

135, Kè

Od 50ks

125, Kè

Nad 80ks

na dotaz

Dodání kalendáøù bude probíhat
zaèátkem prosince

email: nasihasici@nasihasici. cz
tel : 778 02 97 97
Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 12 2021. Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10. 12. 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.

