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Na hasiče z Borohrádku je spolehnutí
... čtěte na straně 4

Knihovna vévodkyně Anny Amálie
… hoří na straně 3

Ročník 31., číslo 15–2020, 31. července 2020

Pompiéři,
požárníci, hasiči:
kniha do každé
hasičské knihovny

Vážení a milí čtenáři
Hasičských novin,
dovolte mi, abych vás pozdravil v čase léta a prázdnin,
který, jak doufám, umožňuje,
aby se Hasičské noviny staly společníkem při posezení
venku. Jen pobyt s novinami
u táboráku či grilu doporučujeme až po jejich přečtení,
protože „nosič“ našich informací – papír tiskový, novinový
je hořlavý materiál, jehož
teplota vzplanutí je 360 °C.
Ale tohle radit hasičům je jako
nosit dříví do lesa či sovy do
Athén. Užijte si léto! Budeme
potěšeni, pokud nám z vašich aktivit pošlete zprávu či
fotografii. Rádi otiskneme ve
vašich Hasičských novinách.
Za redakci Mirek Brát

Nakladatelství Triton je vydavatelským domem pro knihu
Josefa Nitry „Pompiéři, požárníci,
hasiči“ s podtitulem „Dějiny českého hasičství“. Autor předkládá
odborné i široké veřejnosti doposud
nejobsáhlejší dílo věnující se historii
vzniku a rozvoji požární ochrany
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
a samozřejmě nezapomíná na období československého společného
státu a ve zvláštní kapitole věnuje
pozornost také hasičům na Slovensku. Kniha je jakýmsi průvodcem
dějinami českého hasičství a je
výsledkem dlouholetého bádání
a fundovaného využití dosavadní
literatury, kronik, dobového tisku,
informací z internetu a dalších
pramenů, včetně úzké spolupráce
s lidmi zabývajícími se touto problematikou. Pro hromadné objednávky
sborů, okrsků, okresů, krajů a složek HZS, stejně jako HZS podniků
a Aktivů Zasloužilých hasičů je prodloužena 40% sleva na zakoupení
knihy! Kontakty: www. tridistri.cz,
obchod@triton-books.cz.
Záchrana osob ze skalních měst je vždy složitým zásahem. Foto: mf

U zrodu Skalní záchranné služby
stáli hasiči, horolezci a turisté

Na střeše polygonu pro trénink zásahů
ve výškách a nad volnou hloubkou. (zleva) náčelník spolku Skalní záchranné
služby Jan Adamec, náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje Aleš Cabicar,
jednatel spolku Josef Hlaváček.

tachometry sanitek dočkaly dalších
kilometrů u nových provozovatelů
z řad například spolků. Rada
Královéhradeckého nyní vyslovila
souhlas s bezúplatným převodem
dvojice vyřazených sanitních vozů.
O jedno vozidlo projevila zájem
Ústřední hasičská škola v Bílých
Poličanech (vzdělávací zařízení
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska). Druhé vozidlo tovární
značky VW Transporter by mělo
v budoucnu sloužit u Skalní záchranné služby, z.s.
Byl to právě sanitní vůz pro
skalní záchranáře, který zavedl
Ing. Aleše Cabicara, náměstka hejtmana s gescí pro zdravotnictví na
jednání v prostorách hasičské stanice ve Velkém Poříčí (ředitelství
územního odboru Náchod a stanice
Náchod – Velké Poříčí, Hasičského
záchranného sboru Královéhradeckého kraje). Jednání s náměstkem
Cabicarem se zúčastnili členové
Skalní záchranné služby včetně
náčelníka spolku Bc. Jana Adamce
(bývalého ředitele územního odboru Náchod Hasičského záchran-

ného sboru) a jednatele Josefa
Hlaváčka. Skalní záchranná služba
z.s. si v tomto roce připomíná 20.
výročí existence, kdy vznikla jako
společná iniciativa horolezců, hasičů a turistů v náchodském okrese.
Jejím posláním je kooperace se
složkami IZS v lokalitách skalních
měst Adršpachu, Teplicka i Broumovských stěn. „Vždy jsem velmi
oceňoval, co skalní záchranáři
dělají, co umějí. Rozumím, že při
jejich znalosti místopisu jsou velmi
důležitým prvkem při náročných
zásazích v těchto turisticky exponovaných oblastech. Věřím, že
jim bude bývalý sanitní vůz ještě

Prohlídka vnitřních prostor polygonu
(v pravé části je cvičná horolezecká
stěna).

Otestujte si své hasičské
znalosti!
…další test najdete na straně 7

dlouho a dobře sloužit,“ řekl náměstek Cabicar. Finální potvrzení
bezúplatného převodu vyřazeného
sanitního vozu bude v kompetenci
příštího jednání krajského zastupitelstva. Při setkání členů Skalní
záchranné služby s náměstkem
Cabicarem byla diskutována i témata spojená s vybudováním nové
základny skalních záchranář ů
s možnou podporou investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje. „Naše zásahy se uskutečňují
v turisticky velmi atraktivní lokalitě. Při založení spolku jsme mysleli
především na pomoc horolezcům.
Takové zásahy však nyní tvoří jen
10 % z celkového počtu našich
akcí, zbylé zásahy jdou na vrub
pomoci domácím i zahraničním
turistům“, podotkl náčelník spolku
Jan Adamec a zdůraznil, že spolek
funguje, má smysl a po jeho aktivitách je zvýšená poptávka. Na závěr
setkání pozvali skalní záchranáři
náměstka Cabicara k prohlídce
hasičského tréninkového polygonu
pro práce ve výškách a nad volnou
hloubkou, který je středoevrop-

ským unikátem (s titulem Stavba
roku) umístěným právě v areálu
velkopoříčské stanice.
Text a foto Mirek Brát

Snímek z jednoho z minulých společných výcviků skalní záchranné služby společně s HZS Náchod, ZZS a JSDH Adršpach. Výcviku se tehdy účastnilo na 40
záchranářů a kromě odborných přednášek se procvičovaly i praktické dovednosti
přímo v terénu. Záchranáři měli za úkol vyhledat zraněnou osobu ve spletitém
terénu skalního města. Následně poskytnou první pomoc, zajistit tepelný komfort
a transportovat osobu na dostupné místo. Záchranáři například zachraňovali
zraněné horolezce ze skalní věže Milenci nebo Krále. Cvičení probíhalo za
finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a Královéhradeckého kraje. Foto mf

Pozvánka do Hasičského
muzea ve Varaždinu
…na straně 8
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Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje pravidelně obměňuje vozový park.
Vyřazované sanitní vozy má Královéhradecký kraj povinnost nabídnout nejprve svým příspěvkovým
a dalším organizacím, u nichž je
zřizovatelem. Pokud po průchodu
tímto obligatorním zákonným
sítem stále zůstávají v nabídce
jednotky bývalého vozového parku ZZS, další etapa nakládání
s tímto majetkem umožňuje, aby se

Hasiči „na síti“
...rubrika na straně: 5

