Váené sestry, váení bratøi hasièi, milí kamarádi.
Dnes své poslední slovo v naem hasièské zpravodaji v tomto roce zaèínám smutnou zprávou a to, e
jsem své poslední sbohem dal nejlepímu kamarádu, uèiteli, spoluáku a zaslouilému hasièi br.
Václave, èest Tvé památce. (Dne 3.12.2021 Støelské Hotice).
I kdy jsme v adventu a vrcholí nákupy a pøípravy na snad pøíjemnìjí proití vánoèních svátkù v tomto
roce, stále nás jetì èekají nìjaké povinnosti v tomto hektické (covidovém) období. V nìkterých sborech u
probìhly a v nìkterých moná jetì probìhnou VVH. Je na zváení Vás vech zda je uspoøádáte èi je pøesunete
do nového roku, kdy poslední termín je 31.1.2022 a to vdy pøi dodrení vech aktuálních epidemiologických
opatøení. Já sám se dnes (3.12) zúèastòuji u svého sboru v Poøeínì. U jsem se i osobnì a na pozvání sborù
(SDH Pøední Výtoò a Prostøení Svince) jejich VVH zúèastnil. Ve probìhlo pøíjemnì, v pøátelské a slavnostní
pohodì.
Nemohu zapomenou na uskuteènìné Shromádìní pøedstavitelù SDH OSH È.K. ve Vìovaté Pláni
dne 26.11.2021. Touto cestou chci podìkovat vem, kteøí se tohoto shromádìní zúèastnili a dìkuji také
starostovi obce Lukái Markovi i personálu místního kulturního sálu. Ve co jsme mìli probrat, schválit
a zapsat, je v usnesení na dalí stranì zpravodaje.
Co na závìr mého sloupku. Pøeji nám vem pøíjemné proití vánoèních svátkù v kruhu rodinném,
ale i posezení s blízkými pøáteli a do nového roku jen ve dobré.
S pøáním lepích dnù
Ing.Alfréd Krenauer starosta
OSH Èeský Krumlov

Ve nejlepí, hodnì zdraví, tìstí, spokojenosti
a pohody v nadcházejícím roce 2022
Vám pøeje
OSH Èeský Krumlov
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Shromádìní pøedstavitelù SDH okresu Èeský Krumlov projednalo výsledky práce Okresního
sdruení hasièù ÈMS roku 2020 a èást roku 2021, zhodnotilo souèasnou situaci ve Sdruení hasièù ÈMS jako
ve spoleèenské sloce jak v celostátním mìøítku, tak i okrese Èeský Krumlov a na základì pøedloených
zpráv, návrhù a diskuze konstatuje:
Pøedstavitelé jednotlivých SDH okresu Èeský Krumlov vyslovují souhlas a podporu pøi plnìní úkolù
v naí specifické èinnosti pøi ochranì ivotù, zdraví a majetku lidí, na likvidaci následkù zpùsobených poáry,
ivelnými i ekologickými pohromami.
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Pøedání se uskuteèní
Vzhledem k opatøením v souvislosti s koronavirovou situací probìhne samotné pøedání na
parkoviti bez dalího kulturního doprovodu.
Pro ty z vás, kteøí máte zájem o pøevzetí plamene Svìtla z Betléma, prosím pøijeïte
maximálnì jedním vozidlem a zaparkujte na obecním parkoviti nad kasinem GPS:
48°38'57.456"N, 14°27'13.089"E. Zde ve svém vozidle vyèkejte pøíchodu velitele, který vám
kadému jednotlivì pøi odjezdu Svìtlo pøedá.
Váení kolegové, hasièi
pøijmìte pozvání k ji tradiènímu pøevzetí letoního poselství
 Svìtla pøátelství od naich kolegù  pøátel z Rakouska
øeditel ÚO Èeský Krumlov
HZS Jihoèeského kraje
Plk. Ing. Pavel Roboud

Pro hasièe je Betlémské svìtlo symbolem míru a pøátelství.
Mylenka íøení
Svìtélko zaehnuté v místì narození Jeíe Krista k nám letos dorazí ji po
pøedvánoèního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozíøila do mnoha zemí svìta. Tak byla zaloena
novodobá vánoèní tradice. Úplnì poprvé plamínek pøicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal
souèástí vánoèní sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postieným dìtem.
K nám se Svìtlo pøátelství, jak byl betlémský plamen také nazván, dostalo po pádu ètyøicetileté komunistické
vlády a z rukou hasièù z hornorakouského okresu Freistadt byl poprvé pøedán èeskokrumlovským hasièùm
23. prosince 1989 na celnici v Dolním Dvoøiti.
Navzdory poadavkùm souvisejícím s koronavirem bylo Svìtlo z Betléma zapáleno devítiletou Rianny Danho
z Betléma v jeskyni Jeíova narození. Po pøepravì Austrian Airlines do Rakouska pøevzal v Linci dne
20.11.2021 Svìtlo jedenáctiletý Tobias Nussbaumer z Kirchhamu, který je angaovaným mladým hasièem a
snaí se dobøe vycházet ve kole i v hasièském sboru.
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Dne 30. øíjna 2021 v Obci Omlenice u novì zrekonstruované hasièárny v odpoledních hodinách probìhlo
slavnostní shromádìní místního sboru dobrovolných hasièù a JPO se spoluobèany a pozvanými hosty
pøi ehnání nejen samotné hasièárny a nového hasièského automobilu a také soky Svatého Floriána 
patrona hasièù  ve výklenku nad garáovými vraty.
Slavnost zahájil starosta obce Karel Holub, který vechny pøivítal. Z pozvaných hostù pana faráøe P. Pavla
imáka a starostu OSH Èeský Krumlov Ing. Alfréda Krenauera. Po úvodním slovì vechny pøítomné seznámil
s okolnostmi, které vedly k samotné slavnosti. Poèínaje zaloením SDH a po aktivní èinnost èlenù sboru 
jak pøi rekonstrukci hasièárny, tak i jejich zapojením na poli spoleèenském, kulturním i sportovním. Dále se
zmínil také o èerpání dotace na nákup nového hasièského dopravního prostøedku zn. FORD Transit DAL1Z,
který budou vyuívat hasièi nejen pøi zásahu u mimoøádných událostí, ale i pøi úèasti na hasièských soutìích.
Poté se slova ujal øímskokatolický knìz P. Pavel imák a provedl samotmé poehnání.
Po slavnostním ceremoniálu bylo pøipraveno bohaté obèerstvení a prohlídka hasièárny i zásahové techniky
sboru.
AK
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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
Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 12. 2021. Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10. 2. 2022.
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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