
  èím  urèitì  v  tomto  èísle  na�eho  zpravodaje musím  zaèít,  je   v�em    hostùm,  delegátùm,
organizátorùm i hostitelùm, kteøí se podíleli na pøípravì a prùbìhu

 To hlavní, co na�e shromá�dìní projednalo a schválilo
bude souèástí usnesení v pøíloze tohoto zpravodaje. To, co jsem oèekával, �e by se mohlo schválit, probìhlo
v bodì diskuze mo�ná trochu vyhrocenìji, ale od v�ech aktérù diskuze v mezích slu�nosti. Vím, nìkdy se musí
probrat vìci, které nám nejsou od vy��ích orgánù moc naklonìné, ale zase na to, co se kolem nás v dne�ní
dobì dìje, jsou urèitì ve své podstatì nevyhnutelné a nás by stejnì dohnali. Tak je�tì jedou v�em moc dìkuji
a v�ichni ostatní, kteøí se samotného shromá�dìní nemohli zúèastnit, budou informování na svých schùzkách
vedení èi valných hromadách sborù.

  Týden po shromá�dìní se ve vìt�inì okrskù rozbìhla základní kola soutì�í. Sám jsem byl na nìkterých
z nich osobnì pøítomen nejen jako pøedstavitel vedení OSH èi výkonného výboru okresu, ale i jako poøadatel
èi rozhodèí disciplíny. Zrovna v tomto období nám poèasí nepøálo, jeliko� pr�elo, ale v�dy� jsme
Pøíznivé podmínky pro uskuteènìní v�ech disciplín  to  ale urèitì nebyly. Nechci  se  rozepisovat  o poètech
úèastníkù,  abych na  nìkoho nezapomnìl,  ale  vím  �e  se  jich  na  jednotlivých okrscích  se�lo  dost,  a  to  jak
dospìlých, tak i tìch, kteøí nás v budoucnu nahradí  mladých hasièù  a nebylo jich zrovna málo. Pøehled mám
hlavnì o  soutì�ích, kterých  jsem se  já  sám osobnì zúèastnil.  I  zde chci v�em podìkovat za pøípravu  i  za
hodnotné ceny pøi vyhodnocování soutì�ících. Ale nemohu si trochu nepostì�ovat a mohu to èásteènì pøisoudit
tìm omezením, které pøed nás postavil nejen samotný virus Covid19, ale hlavnì protiepidemická opatøení,
�e se sní�ila aktivita a úèast nìkterých èlenù, od kterých bych to vùbec neèekal. Chci vìøit, �e se i tito døíve
aktivní organizátoøi zase vrátí do èasù, kdy jsme si navzájem pomáhali a byli tomu druhému oporou.
Bude potøeba na podzim pøipravit �kolení rozhodèích, proto�e nìkdy není rozhodování na 100% jisté a to
nedìlá dobrý dojem na soutì�ící a ostatní pøihlí�ející.
Ze základních kol se automaticky vítìzové delegovali do okresního kola, jak u MH �Hry Plamen� a dorostu
28.5. do Kaplice, tak PS spí�e PÚ dospìlých M+� 29.5. do Sobìnova, ale byli osloveni v�ichni, kteøí mají
chu� se tìchto soutì�í zúèastnit.

  Co do poètu úèastníkù i nároènosti zabezpeèení celé soutì�e, byla právì soutì� mladých hasièù a dorostencù
na tartanovém stadionu Z� �kolní v Kaplici ta nejvìt�í. Dle prezenèních seznamù to bylo 8 dru�stev mlad�ích
hasièù, 11dru�stev star�ích hasièù, 14 dorostencù, k tomu vedoucí, rozhodèí, technická èeta zabezpeèení a jiní
organizaèní pracovníci, celkem pøes 250 zúèastnìních. Není divu, �e se na takové soutì�i v takovém poètu
v�echno nepovede na 100% (tøeba èasový posun jednotlivých èinností). Ale to hlavní, �e jsme se se�li, akci
provedli  a  vítìzná  dru�stva  nás  budou  reprezentovat  na  krajských  soutì�í  v  Blatné  a  Strakonicích,  bylo
rozhodující. V ten den nám zrovna vy�lo i poèasí, urèitì nám byl v tom nápomocen i sv. Florián, který sem
tam nìjaký ten mráèek rozehnal.



  V krajské soutì�i v Blatné 11.5.2022 nás reprezentovalo  dru�stvo   a obsadilo
pìkné 5. místo  gratuluji.

  Za  jednotlivce  pojedou  z  øad  dorostencù  na  krajskou
soutì� do Strakonic 19.6.2022:

  Je�tì jednou dìkuji v�em, kteøí se na této akci podíleli
a  organizovali.  Podìkování  patøí  také  panu  starostovi  za
mìsto Kaplice, Ing Pavlu Talíøovi, který nás pøi�el pozdravit
a povzbudit, ale i Z� �kolní  vedení i personálu obèerstvení za jejich vstøícnost a spolupráci.

  Okresní soutì� v PÚ mu�ù a �en v Sobìnovì se dne 29.5. od 15 hodin se zúèastnilo 7 dru�stev mu�ù (SDH
Sobìnov (A,B,C), SDH Pøíseèná, SDH Omlenice, SDH Poøe�ín a SDH Skøidla) a 5 dru�stev �en (SDH Bene�ov
n/È, SDH Besednice, SDH Rozpoutí, SDH Omlenice a SDH Vele�ín). Podìkování patøí v�em, nejen sborùm,
ale i organizátorùm, hostitelùm SDH Sobìnov za super zázemí a obèerstvení, rozhodèím za jejich rozhodování
a tìm, kteøí se dostavili v tak nevlídném poèasí, které celou soutì� provázelo. Z dùvodu poèasí se v�ichni aktéøi
shodli na provedení pouze jednoho pokusu PÚ.
A kdo nás bude reprezentovat za dru�stva na KS ve Strakonicích 18.6.2022?

  Pokud jde o okresní kolo postupové soutì�e, plánujeme se v pøí�tím roce vrátit k pùvodnímu formátu,
tak�e budou v obou kategoriích opìt dru�stva soutì�it ve v�ech postupových disciplínách, jako tomu bylo pøed
Covidem.

  Dále jsem se na pozvání a s ctí zúèastnil dne 3.6. 2022 v kongresovém sále Wellnes hotelu
 ke 150. výroèí zalo�ení SDH Frymburk. Chci touto cestou podìkoval za skvìle provedenou

akci, která mi dala zase jiný nadhled a mo�nost pøíjemnì strávit èas ve spoleènosti pøíjemných lidí, informaci
o zalo�ení sboru z celé jeho historie a ocenìní v�ech, kteøí se na èinnost tohoto sboru pøièinili.  Byl to skvìlý
zá�itek �Dìkuji�. Proto chci touto cestou upozornit a po�ádat v�echna SDH na na�em okrese, která pøipravují
oslavy významného jubilea, aby se nám v�em touto cestou pøipomnìli, Podle centrální evidence by v leto�ním
roce mìly významné výroèí oslavit tyto sbory:

  150 let SDH Vy��í Brod
  150 let SDH Ro�mberk na Vltavou
  145 let SDH Vele�ín
  140 let SDH Køem�e
  125 let SDH Louèovice
  100 let SDH Pøízeø



  No  a  poslední,  co  bych  chtìl  prezentovat  ve  svém  pøíspìvku,  je  uskuteènìní
 prostøednictvím KSH JèK dne 8.6.2022 od 15:00 hodin na ÚO HZS

Èeský Krumlov. Slavnostního pøedání se úèastnil Ing. plk Pavel Ro�boud  øeditel ÚO HZS
v È.Krumlovì, který nám poskytl zázemí, Mgr. Jiøí �i�ka  starosta KSH JèK, Ing. Alfréd Krenauer  starosta
OSH Èeský Krumlov, Václav Novák  èlen VV OSH a OORR. Záznam z tohoto setkání zaznamenávala
i JèTV.  Samotné ocenìní bylo pro aktivní JPO V., ve kterých jsou také zastoupeni na�i kolegové dobrovolní
hasièi z SDH na�eho okresu za období od 1.1. 2021 do 31.12. 2021.
Jednalo se o:

  Po projevech hostù a samotném slavnostním pøedání  je�tì probìhla volná diskuze mezi v�emi zúèastnìními.
Tak a� pøedaná hasièská technika slou�í bez poruch a ku prospìchu dobré vìci.

  A co závìrem mého pøíspìvku? Pomalu se nám blí�í èas dovolených, odpoèinku a nabrání trochu té energie
na snad lep�í èasy. Pøejme si tedy brzké setkání na akcích, které nás sbli�ují, a� jsou to hasièské soutì�e, jiná
sportovní klání nebo kulturní akce poøádané nejen v rámci na�e okresu.

                                                                      Ing. Alfréd Krenauer  starosta
                                                                       OSH ÈESKÝ KRUMLOV

Okresní kolo po�árního sportu  mu�i, �eny  probìhlo dne 29.9. 2022 od 15:00 hod. v Sobìnovì.
Vzhledem ke �patnému poèasí se provádìl pouze jeden po�ární útok.

1. Omlenice  27,12
2. Pøíseèná  28,48
3. Sobìnov B a C 39,98
4. Poøe�ín 28,48
5.Skøidla 48,97
6. Sobìnov  A  N

1. Bene�ov n. Èernou  30,70
2. Besednice  41,81
3. Rozpoutí  46,10
4. Omlenice  49,26
5. Vele�ín   55,21

Nejlep�í proudaøi : mu�i  Musil Martin  25,29  SDH Pøíseèná

                               �eny  Køivská Kája  29,38  SDH Omlenice

Zapsal : V. Holemý



Krásné poèasí a skvìle pøipravená akce pøilákalo na 60 obyvatel a náv�tìvníkù na akci, kterou spolupoøádala
Obec Pøední Výtoò, Sbor dobrovolných hasièù Pøední Výtoò a oddíl Metané Pøední Výtoò. Obec nakoupila
12 kg �pekáèkù, 20 litrù oblíbeného nápoje pro dìti. Pøíprava 18ti metrové Májky trvala 1,5 hodiny a
hlídala se a� do brzkých ranních hodin. K tanci v�em pøítomným hrála místní skupina Výtoòanka. Vìt�ina
náv�tìvníkù se shodla, �e to byla velmi povedená akce. Dìkuji v�em, kteøí se na pøípravì a klidném prùbìhu
podíleli. Zvlá�tní podìkování patøí Obci Pøední Výtoò, skupinì Výtoòanka a v�em èarodìjnicím.

Jiøí Øechtáèek
starosta SDH Pøední Výtoò



V pátek 10. èervna zavítaly do bene�ovské hasièárny dìti z na�í mateøské �koly a �kolní dru�iny. Pøesto, �e
hasièská zbrojnice nebo zásahový oblek je zajímavý, nejvíc v�dycky lákají hasièská auta. A to nejen kluky,
ale i dìvèata, paní uèitelky nevyjímaje.

RL







V dne�ním vydání HZ se vrátíme do Kaplice o pøibli�nì 70 let zpìt. Na fotografiích je zachycena
pravdìpodobnì okresní soutì� a hasièi z Blanska. Budeme rádi, pokud nám pomù�ete identifikovat
jednotlivce na snímku..

Fotografie ze soukromého archivu pana Pavla Mörtla.



Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 6. 2022. Uzávìrka pøíspìvkù dal�ího èísla 10. 8. 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.

Pavel Mörtl

 výraznì ovlivòovaly �ivot Kaplice po staletí. Hlavní stavební materiál � døevo,
samo o sobì riziko po�árù.
Kaplice silnì utrpìla válkami (husité, tøicetiletá válka), teprve ve 2. pol. 17 století do�lo
k zotavení. Mì��ané si pøi stavbì domù brali �vzor� od Buquoyù, jim� poddansky Kaplice
patøila.
Po�árù bìhem tøí století desítky, nejvíce poznamenal Kaplici po�ár z 8. øíjna 1718 (blí�e viz
text o kaplické radnici). Proto Kaplice nemá takøka památky na dobu pøedchozí, byla
smazána pùvodní tváø mìstské zástavby. Jistá uniformita vzhledu námìstí, kdy�
z bezpeènostních dùvodù odstranìny renesanèní a barokní �títy na èelech budov. Vìt�inu
domù obnovoval kaplický stavitel Josef Schultz.

Mimo vý�e uvedený po�ár, následovaly  dal�í:
 � za krupobití a bouøe, blesk zapálil v 10.340 veèer 1 dùm v Novohradské ulici,

nikdo pro silný dé�� nemohl ven, obìti. Shoøelo 26 domù (takøka celá ulice)., by� dorazili na
pomoc i hasièi z Rychnova nad Mal�í a Dol. Dvoøi�tì.

 � sedm veèer, dal�í po�ár v Linecké ulici, roz�íøil se do �iroké, Horské, na
námìstí, telegrafem (fungoval v Ka od 1860) povoláni hasièi z Krumlova  a Budìjovic.
Zbyly jen èásti budov v Budìjovické, Dlouhé, Masné.

� zalo�en Hasièský sbor v Kaplici, 1. velitel notáø Eduard Vogl. Poøízena hasièská
støíkaèka výkonnìj�ího typu.

 � hasièská zbrojnice v Linecké ulici (tam kde dnes)
 � poøízena automobilová støíkaèka, hasièi èasto pøedvádìli pøi slavnostních

pøíle�itostech své dovednosti na námìstí (ukázky zásahù)

Od èervence 1783  (odneseny støechy mnoha domù, polámány stromy) do èervna 1844
(vichr a kroupy velikosti slepièích vajec) nejménì 6 podobných katastrof. Trpìly i mìstské
lesy, ztráta kvalitního døeva.
Za Zelený ètvrtek 1792 bìhem procesí  vichr, roztrhal a odnesl baldachýn, po�kodil knìzùv
odìv a rozfoukal hostie, které údajnì byly sbírány a� na Blanském (správnì Suchém
pozn.autora) vrchu.

Poloha pøi Mal�i � povodnì velmi èasté (buï jaro tání snìhu v horách, ledochody, nebo
léto  prudké de�tì na horním toku Mal�e).
Od 1539 do 1792 více ne� deset �velkých vod�, kdy zatopeny ve�keré domy na bøezích
Mal�e. Od 1792 do 8. srpna 2002  dal�ích 16 zátop mìsta. Obrovské �kody. (23.7. 1922 � za
pìt minut zatopeno 5 domù na levém bøehu øeky).
Stav vody (vodoèet) pøi nìkterých velkých vodách ukazuje  oznaèení, nacházející se na
budovì bývalé ko�elu�ny (poblí� mostu smìrem na Blansko).





Pro urèení, kterou pojistku uplatnit pøi od�kodnìní úrazu èlena SH ÈMS je zásadní DRUH ÈINNOSTI, pøi
které se úraz stal.

ve�keré volnoèasové a vzdìlávací akce a pravidelné schùzky kolektivu MH;
pøíprava a aktivní úèast na akcích v ÈR nebo v zahranièí (zejména akcích kulturních, turistických,
rekreaèních a v�eobecnì pohybových, výlety, tábory, víkendovky);
brigády organizované pojistníkem a/nebo poji�tìnými organizacemi;
spoleèné cesty poøádané pojistníkem a/nebo poji�tìnými organizacemi do místa a z místa èinnosti dle
pøede�lých bodù;
Pro úrazy, které se staly do 31.12.2021:
Pojistná smlouva è. 0259492692 Generali Poji��ovna a.s.,
https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/516pojistnasmlouvapromladehasicegeneraliplatnostod11
2018
 Pro úrazy, které se staly od 1.1.2022:
Pojistná smlouva è. 0266376698 Generali Poji��ovna a.s.,
https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/1699generaliurazovaplatnostod112022

poøádání sportovních akcích � sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu;
pøípravy na sportovní akce � sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu;
sportovní soutì�e � sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu;
tréninky sportovních disciplín hry Plamen a dorostu;
náborové i propagaèní akce pro sportovní èinnost atd.
Poji�tìní se primárnì vztahuje na registrované sportovce.
Pojistná smlouva è. 1310001770 Poji��ovna VZP, a.s.,
https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966urazovepojisteniprosportovnicinnost

spoleèné hromadné akce a jednání;
pøíprava a aktivní úèast na kulturních a rekreaèních akcích;
krátkodobé brigády organizované pojistníkem anebo organizaèními jednotkami SH ÈMS;
obecné organizované pohybové aktivity s výjimkou sportovních akcí v po�árním sportu nebo klasických
disciplínách CTIF (fotbalové, nohejbalové a jiné turnaje, hromadné bìhy organizované jako spolková akce a
dal�í);
zásahová èinnosti èlenù SDH SH ÈMS zaøazených v Jednotce SDH obce (dále jen �JSDHO�);
spoleèné cesty na akce poøádané pojistníkem anebo poji�tìnými SDH SH ÈMS od místa hromadného srazu
do místa èinnosti a zpìt s výjimkou èinnosti JSDHO. V pøípadì èinnosti JSDHO pojistná ochrana zaèíná
vyhlá�ením poplachu a konèí návratem do sídla zasahující jednotky;
výcvik a události, které nastaly bìhem èinnosti dobrovolníkù z øad èlenù SDH SH ÈMS, kteøí poskytují
osobní pomoc pøi zaji��ování úkolù ochrany obyvatelstva v pøípadì mimoøádné události ve své obci na
výzvu velitele zásahu, velitele JSDHO s vìdomím velitele zásahu nebo starosty obce. Pojistné ochrana
zaèíná povoláním na místo výkonu èinnosti a konèí ukonèením této èinnosti;
výkon funkce jednotlivých funkcionáøù;
výkon funkce vedoucích mláde�e a dal�ích pedagogických a jiných pracovníkù (napø. pracovníci na táboøe)
vèetnì samostatných cest z míst bydli�tì nebo pracovi�tì do místa èinnosti a zpìt;
poji�tìní se nevztahuje na pojistné události, které nastaly pøi pøípravì a aktivní úèasti na sportovních akcích v
po�árním sportu a klasických disciplínách CTIF.
Pojistná smlouva è. 0011304083 Hasièská vzájemná poji��ovna a.s.
https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/324hvppojistnasmlouvaurazplatnostod112013



poøádání sportovních akcích � po�ární sport a klasické disciplíny CTIF;
pøípravy na sportovní akce � po�ární sport a klasické disciplíny CTIF;
sportovní soutì�e � po�ární sport a klasické disciplíny CTIF;
tréninky � po�ární sport a klasické disciplíny CTIF;
náborové i propagaèní akce pro sportovní èinnost atd.
èinnost trenérù v po�árním sportu a klasických disciplínách CTIF
èinnost rozhodèích v po�árním sportu a klasických disciplínách CTIF
Poji�tìní se primárnì vztahuje na registrované sportovce a dal�í osoby dle pøede�lých bodù.
Pojistná smlouva è. 1310001770 Poji��ovna VZP, a.s.,
https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966urazovepojisteniprosportovnicinnost








