Úvodem mého slova mi dovolte, abych nám vem v tomto roce popøál vechno nej..., ale hlavnì to
zdravíèko. Pøejme si, aby se uklidnila situace kolem nás, která nai spolkovou èinnost a osobní ivot komplikuje
a znepøíjemòuje. Jedná se hlavnì o stále se mìnící opatøení ohlednì íøení nepøíjemného viru.
K tomu i to mìnící se poèasí, a hlavnì pro nìkteré z nás nezáivná èinnost v podobách tabulek, èísel,
uzávìrek a nekoneèná hláení, které je nutné zpracovat, ale i vèas odeslat èi zaznamenat do databází CE èi
registru NSA a jiné.
Je to nepøíjemné jak pro nás, tak i pro vás. Stále nìco pøipomínat a upozoròovat na dodrování urèených
termínù daných podkladù. Snaíme se vám co nejvíc tuto èinnost prostøednictvím Kalendáøe èinností pro
daný rok usnadnit a vechny potøebné informace jsou dostupné na naich webových stránkách OSH Èeský
Krumlov http://oshck.cz/. I my máme vùèi vyím orgánùm povinnost zasílat podklady vèas a bez zbyteèného
upozoròování. Vím, co to obnáí a co to stojí èasu a odøíkání.
Nepatøím k tìm, kteøí si stále na nìco stìují a vyèítají, ale chci, abychom za ná okres mìli ve v poøádku
dle stanov i metodických pokynù. Nìkdy je to opravdu tìké, ale ne nesplnitelné.
Jetì touto cestou upozoròuji na termín:
Závìrem mého pøíspìvku nám vem chci popøát, aby se u v letoním roce povedlo rozbìhnout schùzky
okrskù i okrskové soutìe. K tomu navazující soutìe okresního kola hry Plamen, PS dorostu i muù a en
v PÚ. Dále Vám pøedkládám informativnì nástin akcí, které by Vás mohly zaujmout èi inspirovat.
Pokud nám nic nebude bránit, pøedpokládáme uskuteènit schùzku VV OSH po schùzce VV KSH JèK 
konec února a Shromádìní pøedstavitelù okresu Èeský Krumlov po Shromádìní starostù OSH v Pøibyslavi
 konec dubna.
S pøáním lepích dnù
Ing. Alfréd Krenauerstarosta
OSH Èeský Krumlov

Schùzka VV KSH v Plavu (informace z Vedení SHÈMS, ekonomika KSH, inventury majetku,
dotace, plán práce, rozpoèet 2022, postupové soutìe, TFA soutìe)  zúèastní se starosta OSH.
Shromádìní starostù OSH v Pøibyslavi  zúèastní se starosta OSH
Krajské soutìe a akce:
HryPlamen  Blatná
PS Mui/eny  Mìstský stadion Strakonice
PS Dorost  Mìstský stadion Strakonice
Setkání

v roce 2022 zabezpeèuje OSH Èeské Budìjovice  datum bude upøesnìno.
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Republikové soutìe a akce:
Hasièské slavnosti v Litomìøicích
.
MÈR hry Plamen  Hradec Králové
MÈR Dorostu  Ústí nad Labem
MÈR Mui/eny  Pardubice
MÈR v TFA tramberk

Do

probíhají základní kola soutìe POODM.

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:





Práce by mìly být pøedány na OSH do 11.3.2022. Z dodaných prací z kadé kategorie budou vybrány tøi
práce, které postoupí do krajského kola.
V minulých letech se podaøilo nìkolika zástupcùm naeho okresu postoupit a umístit se i v kole
republikovém.
RL

23.4.
14.5.
28.5.
11.6.
18.6.
25.6.
26.8.
17.9.
24.9.
8.10.

Holubov
Beneov nad Èernou
PLAMEN
Blatná
Beneov nad Èernou
Nová Ves
Omlenice  noèní
Brloh
Besednice
Veleín ZPV

10:00
10:00
Kaplice
Krajské kolo Plamen
O pohár starostky
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13:00
10:00
21:00
10:00
10:00

(zdroj fb)
Dnení informaci o zásahu zaèneme troku netradiènì. Prosíme, nainstaluje sobì i svým dìtem do chytrých
telefonù Aplikace Záchranka, ta toti hraje v tomto pøíbìhu dùleitou roli.
Na ádost KOPIS vyjela jednotka s DA8 MercedesBenz na pomoc Zdravotnická záchranná sluba
Jihoèeského kraje s transportem pacientky do vozu ZZS. Ta v lesní èásti u Holkova spadla ze stránì a právì
prostøednictvím aplikace Záchranka její kamarádka zavolala o pomoc. Rychlá lokalizace usnadnila a
urychlila nasazení sloek IZS. V nároèném terénu byla dívka nalezena, oetøena a na páteøové desce
transportována na vhodné místo, kam mohla pøejet vozidla IZS. Po poskytnutí pøednemocnièní neodkladné
péèe se jednotka vrátila zpìt na základnu.
Pøíspìvek ZZS vèetnì fotografií:
https://www.facebook.com/ZdravotnickazachrannasluzbaJihoceskehokraje/posts/1332981877107666
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17.2.2022
Meteorologové ohlásili tzv. vichøici Dudley, která mùe v nárazech foukat rychlostí a 110 km/h. Hasièi
proto na svém webu poskytli veøejnosti pár praktických rad jak se chovat pøi silném vìtru.
Èeský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu kvùli silnému vìtru pro celou Èeskou republiku.

Uvìdomte si, e nejvìtí hodnotu má lidský ivot a zdraví a a potom záchrana majetku
Nezdrujte se v blízkosti vìtích stromù
Ve mìstì omezte pohyb kolem vyích budov, u kterých hrozí strení støení krytiny (taky, plechy)
Dávejte pozor na monost pádu elektrického vedení
Za jízdy autem snite pøimìøenì rychlost nebo zastavte (vìtrné poryvy mohou auto uèinit neovladatelné a
hrozí také zvýené nebezpeèní støetu s pøekákou na silnici)
Schovejte se v budovì s nenaruenou statikou.
Nechoïte do lesa
Sledujte vývoj situace ve sdìlovacích prostøedcích
Pøipravte si k dispozici baterku, svíèku, pøípadnì rádio na baterky pro pøípad výpadku proudu
Respektujte informace Èeského hydrometeorologického ústavu, které uslyíte v mimoøádných
zpravodajstvích hromadných sdìlovacích prostøedkù (rozhlas a televize) nebo orgánù obce
Nepodceòujte pøedpovídanou situaci a nepøeceòujte vlastní síly, schopnosti a monosti
Neroziøujte poplané a neovìøené zprávy
Varujte ostatní osoby ve svém nejbliím okolí, nezapomeòte na neslyící a jinak postiené osoby
Pomáhejte sousedùm, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
Pøipravte si materiál na zajitìní oken a dveøí
Odstraòte nebo upevnìte volnì uloené pøedmìty, které mohou v dùsledku vìtru ohroovat okolí
(truhlíky, kvìtináèe, zahradní nábytek atd.)
Uvìdomte si, e siréna Vás informuje o hrozícím nebezpeèí
Pokud je vá ivot, zdraví popø. majetek v bezprostøedním ohroení, volejte hasièe na èíslo 112 nebo 150

zdroj: www.nasepraha.cz, 17. 2. 2022

autor: Kateøina Hejdová
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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. 2.2022. Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10. 4. 2022.
Kontakt:oshceskykrumlov@gmail.com ,Tel. 727 814 457, Hasièský zpravodaj také na http://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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Pravidla soutìe a pøihláku najdete na webu HZS zde

