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Hasiči „na síti“Otestujte si své 
hasičské znalosti

Neznámá látka! 
Kam s ní?

Automobily bohužel koronavirovou pandemii nerespektují... a stále hoří. Foto: mf

(dokončení na straně 4)

Oslava výročí 165 let od založení 
hasičského sboru v Petřvaldě

Hasičské prapory 
Na zahájení těchto oslav byly 

hodinu po poledni v místním koste-
le sv. Jindřicha požehnány pozvané 
hasičské prapory okrsku Orlová. 
Konkrétně se jednalo o prapory 
SDH Rychvald, SDH Orlová-
-Město, SDH Orlová-Poruba, SDH 
Doubrava a SDH Petřvald-Březiny. 
Dále zde byly prapory spřátelené-
ho SDH Dolní Benešov, našeho 
družebního sboru OSP Jasienica 
z Polska, čerstvě vysvěcený pra-
por OSH Karviná. „Civilní“ sféru 
zastupoval prapor města Petřvaldu. 
Následně se šlo za doprovodu de-
chové hudby v průvodu k soše sv. 
Floriána, kdy v čele tohoto průvodu 
šli nejmenší členové našeho sboru 
s českou vlajkou. K soše sv. Flori-
ána, patrona hasičů, byla položena 
kytice, proběhl krátký děkovný 
proslov starosty sboru. Prapory 
byly slavnostně dekorovány pa-

SDH Petřvald-Březiny byl ještě 
místostarostou města Petřvaldu 
dekorován stuhou s poděkováním 
za dlouhodobou vzájemnou spo-
lupráci s městem. Následovalo 
pohoštění hostů v místním kul-
turním domě. 

Dne 19. září 2020 proběhla v rámci Dne tradic, pořádaného 
městem Petřvald, také oslava 165 let od založení petřvald-
ského hasičského sboru. 

mětní stuhou. Zástupci jednotli-
vých sborů obdrželi také pamětní 
listy a pamětní medaile. Prapor 

Devítičlenná odborná po-
rota rozhodla o ocenění 25 
jednotek a 25 sborů dobro-
volných hasičů z celé České 
republiky, za profesionální 
provedení zásahu a preven-
tivní a výchovnou činnost. 
Ocenění jejich práce proběh-
lo v rámci jubilejního 10. roč-
níku ankety Dobrovolní hasiči 
roku. 

Na řadu tak přišla veřejnost, 
která svým hlasování rozhodla 
o výsledném pořadí všech oceně-
ných. Finalisté na prvních třech 
místech k ocenění díky partnerům 
Ankety obdrží finanční a věcné 
dary v celkové hodnotě přesahující 
2,3 milionu korun. Hlasovat bylo 
možné do 20. 10. 2020 Hlavním 
cílem ankety Dobrovolní hasiči 
roku je najít, ocenit a finančně 
i věcně podpořit dobrovolnickou 
činnost hasičů i v těch nejmenších 
obcích a současně veřejnosti uká-
zat důležitost jejich zapojení mezi 
složky integrovaného záchranného 
systému a nepostradatelnost při po-
skytování odborné a rychlé pomoci 
v případě ohrožení a nouze. 

Oceňování dobrovolných hasi-
čů probíhá pod záštitou ministra 
vnitra Jana Hamáčka, ministryně 
financí JUDr. Aleny Schillerové, 
Ph.D., ministra zemědělství Ing. 
Miroslava Tomana, CSc. a gene-
rálního ředitele HZS ČR genpor. 
Ing. Drahoslava Ryby. 

Finanční dary a záchranářskou 
techniku v celkové hodnotě více 
než 2.350.000 Kč obdrží oceňo-
vaní finalisté na prvních třech 
místech díky partnerům Ankety, 
kterými jsou: společnosti GasNet, 
generální partner,  hlavní partneři, 
společnosti Net4Gas, Lesy ČR, 
Skupina ČEZ, Ford Motor Com-
pany a společnost DCom. Part-
nerskou strukturu rozšiřují spo-
lečnosti E.ON Česká republika, 
ČEPS, GINA Software, Medsol, 
Zdravotní pojišťovna minister-
stva vnitra, Požární bezpečnost, 
Husqvarna, Techsport, Patrol, 
Teleskopické stožáry, Rescop 
a Víno Prokeš. 

Samotné slavnostní vyhlášení 
je plánováno na 19. listopadu 2020 
a bude uzpůsobeno aktuálním pod-
mínkám preventivních opatření.

Ocenění práce 
dobrovolných 

hasičů

Na takové hasiče 
může být obec hrdá
Hasičský sbor ve Třech Seke-

rách na okrese Cheb má tradici již 
od roku 1892, ale jak je uvedeno 
v kronice, samotné sdružení fungo-
valo již o 40 let dříve coby německý 
hasičský sbor. V roce 1992, kdy 
hasiči oslavili 100 let založení, 
byla dostavěna hasičská zbrojnice. 
Další zajímavostí je, že Tři Sekery 
patří z části Tachovu a z části 
Kynžvartu, proto Tachovská část 
hasičstva v roce 2018 oslavila 140 
let od svého založení. Tehdy to byla 
veliká slavnost, protože jednotka 
dostala zásahové vozidlo Liaz 
Karosa CAS 24/2500/200-S2Z, 
která dostala jméno Betty. Patřila 
do té doby hasičům v Mnichově. 
O rok později obecní úřad zažádal 
o dotaci MV-GŘ HZS ČR o nový 
dopravní automobil s nákladním 
přívěsným vozíkem. Dotace byla 
schválena a na jaře letošního roku 
mohli hasiči přivítat nový dopravní 
automobil Ford Transit Custom.

First Responder
„Jsme jednotka kategorie JPO 

III a provádíme zásahy v okolí 

Dobrovolní hasiči v Polsku 
mají, stejně jako u nás, důležitou 
funkci při zvládání koronavirové 
pandemie. I proto je důležité, aby 
měli k dispozici správné vyba-
vení i osobní ochranné pomůc-
ky. V říjnu putovalo k hasičům 
v Západopomořanském vojvod-
ství (u pobřeží Baltského moře, 
administrativní centrum Štětín) 
vybavení za dva miliony zlotých. 
Jedná se o kombinézy, rukavice, 
brýle, stany, generátory energie, 
dezinfekční sestavy apod. Nákup 
potřebného vybavení byl spolufi-
nancován z prostředků EU. Nové 
materiální vybavení poputuje 
k dobrovolným hasičům v těchto 
krajích: Szczecin, Białogard, 
Choszczno, Drawsko Pomorskie, 
Goleniów, Gryfice, Gryfino, Ka-
mień Pomorski, Kamień Pomor-
ski, Koszalin, Myślibórz, policie, 
Pyrzyce, Sławno, Stargard, Szc-
zecinek, Świdwin, Świnoujście, 
Wałcz, Łobez.Celkem se bude 
jednat o 192 jednotek. Za distri-
buci vybavení bude odpovědná 
Zemská pobočka Svazu dobro-
volných hasičských sborů Polské 
republiky – Západopomořanského 
vojvodství. 

podle zahraničního tisku 
zpracoval Mirek Brát

Mariánských Lázní. Kromě kla-
sické činnosti, jako je likvidace 
požárů, odstraňování spadlých 
stromů, odchyt obtížného hmyzu, 
jsme zařazeni jako First Responder. 
Pro tento účel nám obec pořídila 
přístroj AED Lifepak 1000. Samo-
zřejmostí jsou roční školení, které 
nám zajišťuje Zdravotní záchranná 
služba Karlovarského kraje. Pomoc 
není jen výsadou jednotky. Ochot-
ně pomáháme obci a jejímu vedení, 
spolupráce je bezproblémová. Při 
nejrůznějších činnostech pomá-
hají nejen členové jednotky, ale 
například také naše hasičky,“ uvedl 
velitel jednotky Josef Rozsíval.

Složitý rok 2020
Jak současně připomněl, letošní 

rok je specifický. Covid - 19 všechno 
změnil. Hasiči ze Tří Seker byli nu-
ceni odložit výcvik a školení s HZS 
Karlovarského kraje. Místo toho ve 
svém volnu roznášeli prostředky 
proti šíření pandemie, látkové rouš-
ky a desinfekci. 

(dokončení na straně 5)

Polští hasiči 
v boji s covidem-19


