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Hasiči „na síti“Otestujte si své hasičské 
znalosti.

Hasičská expozice
Technického muzea Speyer

Ředitel HZS KHK brig. gen. Fantišek Mencl předává ocenění jedné z účastnic Memoriálu Josefa Romportla a Vlastimila Válka. (O memoriálu píšeme na straně 5, rozhovor 
s brig. gen. Františkem Menclem najdete na straně 6). Foto mf.

 Držíte v rukou novinové 
vydání, se kterým už pomalu 
opouštíme léto a směřujeme 
k podzimu. Toto číslo novin 
vyšlo s delší periodou, nyní již 
Hasičské noviny vychází kaž-
dých čtrnáct dní až do konce 
roku 2020. Přinášíme vám pra-
videlné rubriky, rozhovory, in-
formace, aktuality. Opět však 
musíme upozornit, že vzhledem 
k periodě vydání Hasičské 
noviny nejsou – a z logiky 
věci ani nemohou být zdrojem 
těch nejžhavějších aktualit. 
Místo toho se zaměřujeme  na 
podrobnější materiály dopl-
něné fotografiemi, pozvánky, 
tématické informační celky. 
Nechceme informace „twee-
tovat“, chceme je srozumitelně 
předávat, rozvíjet, nabídnout 
v tištěné formě k poučení, 
inspiraci a poznání. Wifi na 
stránkách Hasičských novin 
nenajdete. Zkuste si prostě jen 
chvíli listovat a číst. 

Přejeme pěkné babí léto! 
Za redakci Mirek Brát   

V úterý 18. srpna uplynuly 
dva roky od úmrtí dlouholetého 
starosty sdružení pana KARLA 
RICHTRA. Starostou byl od roku 
2000, v roce 2011 převzal čestný 
titul „Zasloužilý hasič.“ Za jeho 
působení mimo jiné vzrostla člen-
ská základna dobrovolných hasičů, 
přibývaly ženy, děti i mládež. Jako 
vzpomínku na Karla Richtra uvedl 
generální ředitel HZS ČR genpor. 
Drahoslav Ryba: „Od mého nástu-
pu do funkce se spolupráce s SH 
ČMS neustále prohlubovala a zlep-
šovala. Ruku v ruce s tím šla sa-
mozřejmě i komunikace s Karlem 
Richtrem, který byl tělem i duší 
této organizace.“ Děkujeme všem 
za vzpomínku na tuto významnou 
osobnost našeho spolku. 

Kancelář SH ČMS

Vzpomínka 
na zesnulého starostu
Karla Richtra

Časovka do vrchu z Náchoda do 
Dobrošova a MTB cross-country, 
to byly dva závody na horských 
kolech, na kterých si v srpnu ve 
východočeském Náchodě změřili 
své síly během Přeboru v MTB 
cyklistice příslušníci (současní 
i bývalí) hasičského a policejního 
sboru. V jednotlivých závodech 
se soutěžilo v kategoriích M1 (do 
40 let), M2 (nad 40 let) a ženy. 
Nejlepším přeborníkem v MTB 
se díky svým výsledkům v obou 
závodech stal Tomáš Sládek (HZS 
Pardubice). Stříbrnou příčku uhájil 
Pavel Kubín (HZS KHK, stanice 
Jičín) a bronz si odvezl Štěpán 
Štolfa (PČR Police nad Metují). 
Své zastoupení měla také katego-
rie ženy, jedinou účastnicí obou 
závodů byla domácí Jana Kynclová 
(HZS KHK, KOPIS). Organizátory 
přeboru byl HZS Královéhradecké-
ho kraje – územní odbor Náchod, 
Sportovní klub hasičů Králové-
hradeckého kraje a Česká hasičská 
sportovní federace, sportovní svaz 
hasičů, z.s.

Martina Götzová, tisk. mluvčí 
Foto: HZS KHK

Výtah z programu: 
V pátek 23. října od 14.00 pří-

jezd prvních účastníků s vlastním 
ubytováním v prostoru pod lesem 
v katastru obce Krabčice.  

Hasiči a policisté 
závodili na horských 

kolech

Setkání hasičů pod Řípem 2020
Sobota 24. října 2020:
09.00 Příjezd 11. propagační jízdy, 

přivítání jízdy starostou župy.
10.00 Položení kytic na hrob čes-

kého vlastence Václava Kra-
tochvíla. 

10.10 Řazení průvodu za účastníky 
pietního aktu na návsi v Rov-
ném.

10.15 Ukázka parních stříkaček.
11.00 Příchod průvodu na Kramář-

ský plac, Československá státní 
hymna, fanfáry z Libuše, přiví-
tání starostou města Roudnice 
nad Labem a předání klíče od 
Řípu.

11.15 Koncert Velkého dechového 
orchestru Mělník a statické 
ukázky historické techniky. 
Setkání „Tatrováků“. 

12.00 Ukázky dětí a mladých ha-
sičů.

13.00 Příprava dálkové dopravy 
vody na vrchol Řípu. 

13.30 Pokus o rekord v dálkové 
dopravě vody v počtu sborů. 

14.00 Shromáždění praporů kolem 
volného prostranství na vrcho-
lu Řípu, křest knihy „Pompiéři, 
požárníci, hasiči“ před ro-

tundou, ekumenické žehnání 
praporů biskupy katolické 
církve a církve československé 
husitské. Vše za doprovodu 
trubačů Václava Jakubce.

15.00 Zahájení dynamických uká-
zek – lezců ve výškách, vy-
prošťování osob z havarova-
ného vozidla a hašení. 

 Předání pamětních listů. 

Poznámky k programu:  
11. propagační jízda navazuje 

na předcházejících deset propagač-
ních jízd organizovaných Josefem 
Nitrou (2009–2018). Organizátory 
jízdy jsou velitelé jednotek Libe-
reckého kraje. Václav Kratochvíl 
byl místní vlastenec a zakladatel 
prvního setkání na Řípu 10. května 
1868. Pohřben na hřbitově v Krab-
čicích pod náhrobkem jednoho ze 
základních kamenů Národního 
divadla. 

Ukázka parních stříkaček je 
závislá na vodě, proto bude určena 
účastníkům průvodu procházejí-
cích kolem. Československá státní 
hymna se opět hraje v připomenutí 
vzniku Československé republiky. 
Přivítání starostou Padělkem bude 
jediný slavnostní projev. Akce je or-
ganizována bez protěžování jiných 
možných významných hostů při 
zachování hasičské rovnosti. Vý-
jimkou bude odvoz biskupů a star-
ších vážených hostů s omezeným 
pohybem na vrchol Řípu.  Dálková 
doprava vody bude uskutečněna 
několika kbelíky s účastí, co nejvíce 
sborů, jejichž páteří budou členové 
sborů okrsku Horní Beřkovice. 
Vodou pak bude pokřtěna kniha. 

Starosta Podřipské hasičské 
župy Pepa Nitra

(archivní snímek: 
Martin Sekerka, pozary.cz) 


