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Oslavy 145 let SDH Kamenice
... dočtete se na straně 5

Hasiči v Ruské federaci
... píšeme na straně 3
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Poděkoval
hasičům
za záchranu
života

aneb dvakrát vstoupit
do téže řeky

V roce 1994 byla vydána půvabná brožura Šarmantní žhářka (o požárech vesele i vážně). Vydavatelem bylo Ministerstvo vnitra ČR.
Brožura měla velký úspěch nejen
u hasičů, ale i u široké veřejnosti.
Obsah publikovaných příspěvků
prezentoval  – vesele i vážně  práci
hasičů. Podobnou publikaci začal
nyní připravovat Karel Potužník
z Děčína (77 let). Je to symbolické
opětovné vstoupení do téže řeky
veselých i vážných hasičských
historek a příběhů, které zaujaly již
v roce 1994.  Jak sám pan Potužník
říká: „Jsem hasičem od roku 1976.
Chtěl bych vydáním publikace
poděkovat příslušník ům HZS
a JSDHO za jejich mimořádnou
pomoc a nasazení v boji s pandemií
covid-19.“ Publikace by měla mít
název „Pravdivé příběhy požárníků
a hasičů“ s podtitulem „Příběhy
psané životem a dobou“. Formátem
by se mělo opět jednat o publikaci
A5. Pan Potužník má pro brožuru
zatím připraveno 58 originálních
příběhů řazených chronologicky
od roku 1880 po současnost. V Hasičských novinách rádi otiskneme
na ukázku některý z příběhů.
Pokud byste chtěli pana Potužníka
v jeho práci podpořit (ať už jako
jednotlivec či instituce) a umožnit
mu vydání chystané publikace,
můžete mu napsat na e-mail jeho
zetě Martina Koláře (martinkol.2@
seznam.cz). Poštovní adresa: Karel
Potužník, Na Pěšině 267, 405 05
Děčín IX 2.  

Na testování koronavirové infekce se podílejí i hasiči z HZS Královéhradeckého kraje. foto mf

VI. sjezd SH ČMS se uskuteční
v nejbližším možném termínu, pokud to umožní krizová opatření

č. 191/2020 Sb: Zákon o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV2 na osoby účastnící se soudního
řízení, poškozené, oběti trestních
činů a právnické osoby a o změně
insolvenčního zákona a občanského soudního řádu. Bohužel,
zevrubné právní analýzy ukázaly,
že přímou implementaci tohoto
zákona, vydaného v době nouzového stavu na jaře roku 2020
a označovaného jako lex COVID,
nelze k řešení aktuální situace ve
sdružení použít. Bylo třeba hledat
jiné řešení, když použití lex COVID nemohlo vést k řešení situace
lege artis, tj. podle zákonného
postupu.

Jako správné se ukázalo hledání
východiska ve stanovách, základním ustavujícím dokumentu
sdružení. Pochopitelně, v době
definování, precizování a schvalování stanov sdružení nebylo možno předpokládat situaci vzniku
globální pandemie a nutnost řešit
témata související s mandátem
vedení i členů výkonného výboru
bez konání sjezdu sdružení. Mohlo
by se tak zdát, že k řešení situace
s prodloužením výše uvedených
mandátů nebude možné stanovy
použít, protože v jejich textu takové implicitní formulace chybí,
a doplnit by je tam mohlo pouze
sjezdové jednání.  Detailní analýza stanov však ukázala, že jejich

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

2. Návrh úpravy změny stanov SH ČMS (jedná se o úpravu
funkčního období (čl. 5, odst. 10
stanov) a úpravu lhůty pro konání
sjezdu s ohledem na mimořádnou
situaci (čl. 33, odst. 1 stanov).
Vložení řešení do rukou VV
SH ČMS a následně mimořádnému jednání SS OSH je jedinou
a správnou cestou, která je v souladu se stanovami sdružení a není
v rozporu ani s právním systémem
ČR, naopak má podporu i argumentační relevanci v záměrech
zákonodárců včleněných do lex
Covid. Je to samozřejmě mimořádné řešení pro mimořádnou
dobu. Původně plánovaný prosincový sjezd SH ČMS se uskuteční
v nejbližším možném termínu. Do
Vypalování porostů
Hala Jablonec
– každoroční evergreen
té doby nám garanci pro platnost
aktuálních mandátů poskytnou
Vypalování porostů Někde ano!
Hala Jablonec
stanovy našeho sdružení i schop– každoroční evergreen Někde ne?
na monitoru vašeho
nost výkonného výboru stanovy
počcˇ ítacčˇ e i displejiPrezident
telefonu
Někde ano!
modifikovat v rozhodovacím
reocenil i hasiče
Někde ne?
www.facebook.com/
žimu per rollam.

Pozvánka do hasičské expozice
ve Vrbně pod Pradědem
... na straně 8
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Prakticky v každé lodi s nosVydává
Sdružení
ností nad
500 kg (což
je například i čtyřmístný raft) s miniaturním pomocným motorkem
musí být umístěn dvoukilový
hasicí přístroj. A hasicí přístroj
musí být dokonce i na vodním
skútru a menších člunech byť
alespoň jednokilový.
Na celé této zprávě je zajímavé především to, že toto nařízení vydalo o své vůli ministerstvo dopravy, které se vehementně roky brání přidat hasicí přístroje do povinné výbavy
silničních motorových vozidel.
Asi nemá smysl spekulovat o
tom kdo dokázal prosadit hasicí přístroje do lodiček, ani přemýšlet kdo nedokázal prosadit
hasicí přístroje do silničních
motorových vozidel. Spíše bychom měli přemýšlet jak obejít neoblomné úředníky a hasicí přístroje do aut dostat dobrovolně.
Jen vloni hasičská statistika
zaevidovala přes dva tisíce požárů dopravních prostředků a
pracovních strojů, při kterých
zemřelo 40 osob a 250 osob utrpělo při požárech dopravních
prostředků zranění. Snad nikdo
z hasičů nepochybuje, že právě
na silnici může snadno dostupný hasicí přístroj zabránit velkým škodám.
Když nechápe úředník, pak
je na nás jak zapůsobíme na veřejnost, abychom přesvědčili co
nejvíc řidičů, že hasicí přístroj
v autě smysl má.
K osvětě můžeme přispět třeba působivou ukázkou rychlosti
šíření požáru automobilu. Což k
tomu využít třeba magický pátek třináctého?
O. Přibyl
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Prezident Miloš Zeman na
Pražském hradě ocenil nejvýznamnější záchranářské činy
loňského roku Zlatým záchranářským křížem.

hasicskenoviny

Cenu za záchranu života obdrželi například studenti 2. ročníku
střední školy Martin Bartoš a Matěj Hulík. Když sjížděli řeku na kánoích viděli, jak 3letý chlapec sjel
s odrážedlem do řeky. Matka, která měla v kočárku další tříměsíční dítě, ihned skočila do vody, aby
zachránila syna. Ve vyhrocené situaci ale nezabrzdila kočárek a i
ten se rozjel do vody a začal okamžitě klesat ke dnu. Martin skočil
do vody přímo k tříletému chlapci, Matěj pádloval rychle k místu,
kam spadl kočárek s tříměsíční holčičkou. Obě děti se jim podařilo z
vody vytáhnout.
Dalším z oceněných byl devatenáctiletý Martin Šimek, který
Požáry motorových vozidel jsou charakteristické rychlým postupem a vysokou teplotou. Kolem hořícího auta je během
po automobilové nehodě dokázal i
chvíle teplota až šest set stupňů, a v interiéru dosahuje teplota až tisíc stupňů Celzia. Oheň dokáže automobil kompletně znisvé těžké
zranění
z Účinný je tak jen velmi rychlý zásah
čit během dvou minut. Tak rychle se na místopřes
nedostanou
hasiči
téměř vytáhnout
nikde na světě.
havarovaného
vozu,hasicích
těsně předtím
bezprostředně po jeho vzniku. Ten je možný prakticky
jen za pomoci
přístrojů. U většiny požárů automobilů však hanež celý vůz vzplál, své dva těžce
sicí přístroje nejsou k dispozici.
zraněné
kamarády.
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Vedení SH ČMS

www.hasicskenoviny.cz

Miliarda
pro výcviková
střediska

Hasiči „na síti“
Miliarda

pro výcviková
Nultý ročník
sbírky pro popálené
střediska
byl úspěšný, už se pracuje na dalším

Nultý ročník sbírky pro popálené
byl úspěšný, už se pracuje na dalším

třicet korun koupit.
Starostové okresních sdružení
hasičů Kraje Vysočina si ze zasedání kraje, kam bylo koncem loňského srpna dopraveno osm tisíc
prodejních artefaktů a informačních letáků týkajících se prevence
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vala několik týdnů.
Celková částka, kterou jen hasiči Kraje Vysočina vybrali na pomoc popáleným, se vyšplhala na
227 160 korun, z čehož 15 330 Kč
za prodaných sedm set kusů náplastí přidala firma Požární bez-

tisíc korun jsem teď nedávno přebírala přímo,“ doplňuje ředitelka
Popálek, o.p.s., Bc. Jana Lacinová. „Byla jsem pozvána na výroční valné hromady v jednotlivých
okresech, kde byly Popálkám z
výsledků sbírky předány darova-

Na návštěvě
v okrese
Chrudim

na str. 4

hasiči 8. října zorganizovali venkovní akci, při které nejen seznámili návštěvníky s úrazem popálením, ale prezentovali i práci
dobrovolných hasičů např. ukázkami hašení, provedli zbrojni(Dokončení na straně 7)

Na návštěvě

PAVLIŠ A�HARTMANN -

Příjemci podpory mohou být
složky HZS ČR, Policie ČR, kraje
v okrese
jako zřizovatelé zdravotnické
záchranné služby krajů. Bohužel škoChrudim
ly Sdružení hasičů Čech,
Moravy a
Slezska do výčtu příjemců zahrnu-na str. 4
ty nebyly.
PO

PAVLIŠ A�HARTMANN - výroba�a�prodej�požární�techniky
Sídlo�firmy:
tel.:�����+420�466�985�890-2
Pavliš a�Hartmann,�spol.�s�r.o fax.:����+420�466�985�367
mob.:�+420�602�661�103
V�Telčicích�249
office@phhp.cz
53312�Chvaletice
www.phhp.cz

Sídlo�firmy:
tel.:�����+420�466�985�890-2
Pavliš a�Hartmann,�spol.�s�r.o fax.:����+420�466�985�367
mob.:�+420�602�661�103
V�Telčicích�249
office@phhp.cz
53312�Chvaletice
www.phhp.cz

Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka
na str. 7

D+1 90820-00906 Pardubice

Vedení SH ČMS si již v rámci
porady konané 20. října 2020
uvědomovalo, že vládní omezení
mohou s velkou pravděpodobností
znemožnit konání VV SH ČMS
dne 6. listopadu i navazujícího
jednání Shromáždění starostů dne
7. listopadu, které byly klíčové
pro konání VI. sjezdu SH ČMS
v prosincovém termínu tohoto
roku. Vedení SH ČMS tak začalo
pracovat na přípravě variantního
postupu, který by vyřešil tuto patovou situaci a zajistil kontinuitu
mandátu členům stávajícího vedení i členům výkonného výboru SH
ČMS. Jedna z možných variant,
která se nabízela, byla implementace postupu, který definuje zákon

použití při řešení situace možné je,
dokonce má i oporu v paragrafu 19
již citovaného zákona č. 191/2020
Sb. Jde o rozhodování per rollam
(tzv. mimo zasedání), které se řídí
ustanoveními č. 10 stanov sdružení a čl. 7 jednacího a volebního
řádu SH ČMS. Vedení SH ČMS
našlo správné řešení a navrhlo,
aby Výkonný výbor SH ČMS
rozhodl per rollam (poznámka:
mimo klasické, řádné zasedání,
které je nyní znemožněno opatřeními proti šíření koronavirové
pandemie) o věcech souvisejících
s konáním sjezdu SH ČMS, řešil
problematiku funkčního období
členů volených orgánů SH ČMS
i úpravu jednacího a volebního
řádu SH ČMS.  
Předmětem rozhodování VV
SH ČMS v režimu „per rollam“
budou, kromě samotných mechanismů volby per rollam, tyto body,
které povedou k úplnému vyřešení
současné komplikované situace:
1. Návrh úpravy čl. 7 jednacího
a volebního řádu SH ČMS,

90820–00906 Pardubice

Jestliže by v současné době neexistovala žádná krizová opatření, kancelář
SH ČMS by usilovně pracovala na finálních přípravách VI. sjezdu SH ČMS,
který by proběhl 12. prosince 2020 v Brně. Jednalo by se o náhradní termín,
který byl stanoven po zrušení původního termínu 11. července. Bohužel,
podzimní eskalace koronavirové pandemie neumožňuje sjezdové jednání.
Je nutné najít a pojmenovat nová řešení reagující na současnou situaci.

D+1 90820-00906 Pardubice

Před necelými čtyřmi měsíci
zachránili lipničtí hasiči Františka
Kováře z Lipníku nad Bečvou,
když mu doma selhalo srdíčko.
Na místě byli během pěti minut
a ihned muži poskytli první pomoc s automatizovaným externím
defibrilátorem (AED). Díky včasné
pomoci rodiny, hasičů a následně
pak záchranářů zdravotnické záchranné služby přežil. Pan Kovář
přišel v listopadu na lipnickou
stanici hasičům poděkovat.
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje disponuje 24 kusy
AED. Přístroje jsou umístěny na
výjezdových vozidlech.
dle zprávy
z HZS Olomouckého kraje

Hasičské příběhy
Karla Potužníka

Děra
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