
?

 

Ročník 31., číslo 02–2020, 24. ledna 2020

...najdete na straně 5 ...informace najdete na straně 4

Fotosoutěž Hasičských novin VI. sjezd SH ČMS

:

 

D
+1

 9
08

20
–0

09
06

 P
ar

du
bi

ce

... má otevřeno na straně 8  … čtěte na straně 3 ...čtěte na straně 3

Hasičské muzeum 
v Jiřicích

Historické požáry ve 
světových metropolích

Seriál Evakuace 
aneb „víc než jen nohy na ramena“, 

díl II.

Dobrovolní hasiči v Odrách se po více než dvou stech letech dočkali nové hasičské zbrojnice. Dočtete se na str. 6. Foto: HZS Moravskoslezského kraje  

(dokončení na str. 5)

Vážení čtenáři Hasičských novin, 
dovolte mi, abych vás jménem 

redakce pozdravil a poděkoval všem, 
kteří již uhradili předplatné na rok 
2020. Stále se snažíme zlepšovat naši 
databázi i  nezbytné úkony, které 
souvisí  s vyřizováním předplatného, 
ať už se jedná o sbory či jednotlivce. 
Nyní jsme již schopni vyřizovat 
fakturaci předplatného elektronicky. 
Stačí zaslat na e-mailovou adresu 
hasici@hasicisro.cz váš požadavek 
na předplatné včetně kontaktních 
údajů. Uložíme vše řádně do data-
báze. Celý proces se tím maximálně 
urychlí včetně zaslání následné 
elektronické faktury. Věřím, že toto 
oceníte pro rychlost i přehlednost. Věk 
digitální není určitě ideální dobou. 
Co se však týká  schopnosti předávat 
rychle, jasně i levně informace, má 
elektronická komunikace navrch 
před holubí i klasickou poštou. 

Za redakci Mirek Brát

Do 31. ledna 2019 je stále ještě 
možno posílat nominace na Zlatý 
záchranářský kříž za rok 2019. 

Víte o někom, kdo v roce 2019 za-
chránil někomu život? Kdo pomohl, 
když bylo třeba? Kdo měl odvahu 
a podal pomocnou ruku někomu, 
kdo to potřeboval? Nominujte ho 
do Zlatého záchranářského kříže za 
rok 2019 Nominovat můžete i pro-
střednictvím webu na www.zachra-
narskykriz.cz pomocí nominačního 
formuláře. Uzávěrka nominací je 
již zmiňovaného 31. ledna 2020. 
Nominovat můžete v šesti hlavních 
kategoriích:
1.  Záchranářský čin laiků, subkate-

gorie dospělí a subkategorie děti 
do 18 let

2.  Záchranářský čin profesionálů 
jednotlivců

3.  Záchranářský čin profesionální-
ho týmu

4.  Nejkurióznější záchranářský čin
5.  Humanitární čin mimo území 

ČR
6.  Cena za výjimečný přínos pro 

záchranářství
Zlatý záchranářský kříž vyhla-

šuje redakce časopisu RESCUE 
report. Posláním soutěže je ocenit 
výjimečné, profesionálně zvlád-
nuté zásahy hasičů, zdravotníků, 
policistů, vojáků a jiných složek 
integrovaného záchranného systé-
mu, dobrovolníků i profesionálů, 
neziskových organizací působících 
v oblasti záchranářství. Obětavé 
činy první pomoci laiků – dětí i do-
spělých, jsou přínosné především 
díky vyjádření lidské nelhostejnosti 
k ostatním. Nominované činy jsou 
posuzovány dvoukolově odbornými 
hodnotiteli napříč celým spektrem 
záchranářských profesí. Jako výraz 
nejvyššího společenského uznání 
bude ocenění předáno v prostorách  
Pražského hradu přímo z rukou 
prezidenta republiky a nejvyšších 
vládních představitelů.

Nominace 
na Zlatý 

záchranářský 
kříž za rok 2019

Česká pomoc pro Bosnu 
a Hercegovinu 

Ministerstvo vnitra společně 
s Hasičským záchranným sborem 
ČR poslalo další pomoc do Bosny 
a Hercegoviny. Ministr vnitra Jan 
Hamáček (ČSSD) tak vyslyšel 
prosbu o materiální humanitární 
pomoc při zvládání migrace. Kon-
voj vozů Hasičského záchranného 
sboru ČR dorazil do Sarajeva 13. 
ledna. Tam si ji převzal místní 
Červený kříž.  

Humanitární pomoc se skládá 
z 2 000 spacích pytlů, 2 000 při-
krývek, 2 000 pláštěnek a 500 sad 
jídelního nádobí, které dodal Ha-
sičský záchranný sbor ČR. Celková 
hodnota pomoci je cca 2,5 milionu 
Kč a je hrazena z rozpočtu Mini-
sterstva vnitra v rámci programu 
Pomoc na místě. Veškerý materiál 
přepravila 4 nákladní vozidla 

Členové Českého národního 
výboru CTIF letos poprvé zasedali 
ve středu 15. ledna 2020 v účelovém 
zařízení MV-generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru 
ČR v Praze. Kromě vyhodnocení 
roku 2019 bylo cílem jejich setkání 
i schválení kvalifikačních podmínek 
družstev mládeže a družstev mužů 
a žen pro soutěže CTIF v roce 2021. 
Důležitým bodem programu byla 
příprava účasti na Shromáždění 
delegátů CTIF 2020 v Německu, 
které bude letos věnováno volbě 
prezidenta a viceprezidentů CTIF.

Zasedal 
výbor CTIF

V Ústřední hasičské škole v Bí-
lých Poličanech proběhlo setkání 
reprezentantů Královéhradeckého 
kraje. Zúčastnili se mj. ředitel HZS 
kraje brigádní generál František 
Mencl, hejtman kraje Jiří Štěpán, 
starostové OSH a další. 

Jiří Orsák, starosta KSH komen-
toval úspěchy mládeže, mužů a žen 
na vrcholových soutěžích. „Jejich 
výkony jsou nejen skvělou prezen-
tací sborů dobrovolných hasičů, ale 
také příslušných obcí a měst. Jsem 

pyšný na všechny, kteří dosáhli 
výtečných umístění na mistrovství 
republiky hry Plamen,  požárního 
sportu a v soutěži CTIF,“ uvedl. 

V kategorii dorostenek patřilo 
poděkování Anděle Štěpánové 
z SDH Česká Metuje, Lucii Sa-
cherové z SDH Libňatov a Natálii 
Langerové z SDH Hajnice. 

Nejlepšími výkony odvedli 
dorostenci Leoš Válek z SDH 
Chlumec nad Cidlinou, Jakub 
Hovorka z SDH Olešnice a David 

Hoffman z SDH Běloves. Družstvo 
dorostenců Libňatova obsadilo na 
MR Plamen devátou příčku, do-
rostenky z Horního Lánova desáté 
místo. Mladí hasiči Chlumce nad 
Cidlinou stanuli na MR Plamen na 
čtvrté příčce. Skvělým úspěchem 
skončil start žen z SDH Hřibojedy 
na mistrovství republiky v požár-
ním sportu, tým obsadil pátou 
pozici stejně jako mužský tým 
Brada-Rybníček. Ženy z Nové 
Paky zvítězily ve své kategorii na 
mistrovství České republioky v tra-
dičních disciplínách CTIF. 

Ocenění se dostalo rovněž ko-
lektivu HZS Královéhradeckého 
kraje za titul mistra republiky. 
Hejtman Královéhradeckého kraje 
Jiří Štěpán připomněl náročnou 
a záslužnou práci dobrovolných 
hasičů při výchově mládeže. „Těší 
mě, že na mistrovství republiky 
dosahuje jak mládež, tak týmy 
dospělých skvělých výsledků. 
Děkuji za velice kvalitní výsledky 
sportovcům a všem, kteří se na nich 
jakýmkoliv způsobem podíleli. 
Gratuluji rovněž týmu HZS kraje, 
který odvedl perfektní výkon,“ 
uvedl. 

Věra Nutilová
Foto: archiv

Setkání nejlepších hasičských 
sportovců Královéhradeckého kraje


