?

Fotosoutěž Hasičských novin
...vyhodnocení na straně 4

Záhadné požáry
...hoří na straně 3
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Jarní požáry
trávy

dle zprávy
por. Bc. Venduly Horákové,
tiskové mluvčí
HZS Pardubického kraje

„Dezinfekce“ – to je teď jeden
z nejčastěji skloňovaných termínů.
Dezinfikovat se musí všechno a pořád. Stejně je tomu i na hasičských
stanicích. Pravidelně se dezinfikují
jak stanice, tak technika. Je tedy
jasné, že běžné zásoby dezinfekčních prostředků v této době nestačí.
S velkou pomocí přišla společnost
Spolana, s. r. o., v Neratovicích, která doplnila zásoby hasičů o 10 tisíc
litrů chlornanu sodného, účinného
dezinfekčního prostředku. Jen pro
představu, denně potřebuje jedna
hasičská stanice pro svoji rutinní
dezinfekci cca 0,5 litru prostředku
SAVO, který obsahuje právě zmiňovaný a potřebný chlornan sodný.
pplk. Mgr. Nicole Studená,
tisková mluvčí MV-generální
ředitelství HZS ČR

Dezinfekce pro obce

Suché počasí znamená i vyšší riziko lesních požárů. Foto: mf.

Koronavirus
– doporučení pro jednotky SDH

Vzhledem k aktuální situaci
ohledně šíření koronaviru 2019nCoV doporučujeme pro udržení
akceschopnosti jednotky zohlednit
následující doporučení:
1. Pokud je to možné, oddělit kontakt členů výjezdové jednotky
od ostatních členů SDH, zejména
v případě, že členové SDH budou
ve spolupráci s obcí poskytovat
např. rozvážkové služby.
2. Nesdružovat se zbytečně v hasičské zbrojnici, odložit plánovaná školení a výcviky na dobu
po skončení nouzového stavu.
3. Výjezd jednotky zajistit v nejnižším možném početním stavu,
tzn. 3+1.
4. V hasičské zbrojnici a požární

technice v rámci možností provádět desinfekci.
5. Velitelům jednotek při podezření
u zásahu s možným výskytem
COVID 19 zvážit nutnost použití
ochranných prostředků (maska
s filtrem, respirátor, ústenka,
rukavice), pokud je jimi jednotka
vybavena.
6. V případě zjištění, že se jednotka
PO během zásahu prokazatelně
dostala do styku s nakaženou
osobou, ihned předat tuto zprávu
na KOPIS.
7. V případě nákazy někoho z členů
jednotky nebo jeho rodinného
příslušníka nahlásit tuto skutečnost na KOPIS.
Zdroj: HZS ČR,
ilustrační foto mf

Otestujte si své hasičské
znalosti!
...test najdete na straně 7

Informace ze systému eCall
Systém eCall je velmi důmyslný
systém v nových osobních vozidlech, který dokáže „sám“ zavolat
pomoc, pokud dojde k dopravní
nehodě. Byl vyvinut na úrovni
Evropské unie a Česká republika se
na tom významnou měrou podílela.
Data a volání z vozidel odbavují
telefonní centra tísňového volání

(TCTV) 112. Od roku 2018 byla tři
TCTV nepřetržitě připravena reagovat na tuto novou formu ohlášení
dopravní nehody nebo zdravotní
indispozice.
Na základě vyhodnocení provoz u došlo od 1. dubna 2020
k rozšíření počtu center o TCTV
Středočeského kraje.

Pardubický kraj zajistil desinfekci pro obce, rozvoz zajistili
dobrovolní hasiči JPO 5 dopravními
automobily. V pátek 3. 4. 2020 byl
celý rozvoz zajištěn 47 vozidly.
Děkuji obcím i hasičům za pomoc
a perfektní práci. Také děkuji všem,
kteří zajišťují nepřetržitý provoz
skladů materiálu v Pardubickém
kraji. Díky zvolenému systému
distribuce za pomoci dobrovolných
hasičů je naprosto spolehlivý a rychlý. Díky Vám všem.
Josef Bidmon, předseda
Výboru IZS Pardubického kraje

Restauratéři vaří hasičům,
zdravotníkům i policistům

Majitelé restaurace Bavorský
dvůr v Sezemicích Augstenovi se
rozhodli vařit hasičům, zdravotníkům i policistům. Hasiči, policie
a záchranná služba procházejí
nyní neskutečnou zatěžkávací
zkouškou. Lidé pracující v těchto
sborech se stravují všelijak, někteří jídlo mají, někteří ne, vaří si
sami, odbývají se bagetou. Augstenovi se rozhodli vařit a rozvážet
jídla zdarma na naše služebny.
Začali 1. dubna. Ne, nebyl to apríl,
byla to skutečnost. My z celého
srdce děkujeme!
dle zprávy
por. Bc. Venduly Horákové,
tiskové mluvčí
HZS Pardubického kraje

Seriál Evakuace

aneb „víc než jen nohy na ramena“, díl
...máte připravený na straně 6

D+1 90820–00906 Pardubice

Jak je vidět, jar ní sluníčko
již nalákalo zahrádkáře na své
zahrádky a lidé využívají tuto
dobu, kdy máme trávit čas hlavně
doma, a začínají vypalovat trávu.
Pohrabat starou trávu nebo snad
ještě podzimní listí není snadné,
a tak se mnozí stále ještě obracejí
k jejich pálení. Vzít zápalky a stařinu vypálit je jednodušší a méně
namáhavé než poctivě hráběmi celou plochu zbavit starého porostu.
Pomáhá k tomu i přežívající názor,
že popel z vypáleného trávníku je
dobrým hnojivem přispívajícím
k lepšímu růstu nového porostu.
Jenže, koho by napadlo, že tato
„metoda“ zahradnické práce může
vést k nejtragičtějším koncům
(nehledě k úhynu přezimujících
broučků, larev apod.).
Provádět vypalování porostů (staré trávy, malých keříků,
stromků, bylin apod.) je zákonem
o požární ochraně zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na
jiný objekt, porost nebo plochu
podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace, zanesením
ohně větrem a v neposlední řadě
přenesením ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde
je silnější vrstva lesní hrabanky.
Takový oheň může „doputovat“ na
vzdálenost desítek metrů a objevit
se i po několika dnech. Jsou známé
případy, např. vzplanutí lesa po
dvou týdnech ve vzdálenosti až
sedmdesáti metrů od původního
místa pálení. Bohužel jsou každoročně zaznamenávány i případy
udušení lidí v kouři a v neposlední
řadě i uhoření při nezvládnutém,
původně jen malém kousku vypalované plochy.
V jarních a podzimních měsících hasiči vyjíždějí k požárům
trávy a lesních porostů. Častěji
také vyjíždějí k požárům nebo
k dohašování špatně zabezpečených ohnišť. Dle zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákona o PO) fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů,
a i přesto je u nás vypalování trávy
neustále oblíbené. Jarní úklid se
ale nemusí majitelům zahrad nebo
remízků vyplatit. Ten, kdo se totiž
rozhodne „vyčistit“ svou zahradu
ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu.
Při vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který jí hrozí
pokuta až do 25.000 Kč.

Dar od Spolany

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

