?

Kronika okresu Prostějov
... se křtí na straně 4

Ohniště keltských bohů
..hoří na straně 3
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150. výročí
SDH Žlutice

Jeden sbor
pro čtyři obce
V podhůří Krkonoš u městečka
Lomnice nad Popelkou mezi Kozlovem, Babylonem a Táborem se
Vám rozvinou obce Hoření Lomnice, Košov, Morcínov a Hrádka.
Tyto čtyři obce mají nyní společný
sbor dobrovolných hasičů a společně též pracují.
V dřívějších dobách byl sbor
dobrovolných hasičů též v Hoření Lomnici a společně pracoval
s Hrádky.  Po druhé světové válce
se tento sbor rozpadl a členové
vstoupili do sboru pod Košov.  
Kořeny vzniku SDH Košov
sahají do roku 1895. V letošním
roce si tak společný sbor pro kvarteto obcí připomíná 125. výročí
existence.

Žlutice (Karlovarský k raj),
město bohaté historie a kulturních
památek se rozkládá ve svahu nad
údolím středního toku malebné
říčky Střely sevřené kopci Dlouhý
vrch, Hlínovec a Nevděk v blízkém
sousedství majestátního vrchu
Vladaře. Bylo založeno asi během
slovanské kolonizace, jako obchodní stanice na důležité cestě z Prahy
do Chebu. První písemná zmínka
o Žluticích pochází z roku 1186.
V období Karla IV. již měly Žlutice
organizovanou městskou správu,
která vydávala listiny a vedla
městské knihy. Hospodářsky se
město opíralo o obchod se solí
a plátenictví. Během husitských
válek jsou Žlutice a okolí opakovaně svědky vojenských šarvátek…
Hasičské tradice ve městě Žlutice
sahají až do roku 1870. Jednalo se
o německý sbor pro město Luditz
(nyní Žlutice).  V roce 1875 zde byla
utvořena žluticko – podbořanská
župní jednota s 9 sbory. Při založení a ustanovení Ústřední zemské
hasičské jednoty Království českého (1878 – 1879) byla jedna z 12 žup
tvořící základ. V té době již měla
24 sborů a dostala očíslování č. 6.
Gratulujeme  k výročí!

Rekonstrukce
zbrojnice

Požární zbrojnice v Železném
Brodě prošla rekonstrukcí, která
se zaměřila  i na  výměnu  poškozených garážových vrat za nová
sekční garážová vrata (dálkově
ovládaná) s proskleným panelem
a integrovanými dveřmi. Na projekt přispěl Liberecký kraj více
než 330 tisíci korunami, podobnou
částkou přispěla i železnobrodská
městská pokladna.

Okresní odborná rada historie
OSH Blansko, OSH Svitavy, OSH
Prostějov a OSH Blansko zvou
všechny příznivce hasičské historie na akci Voda koňkó řes tře kraje.
Akce je pořádána na počest
VI. sjezdu Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Cílem akce je
propojit dálkovým vedením pomocí ručních vahadlových stříkaček
Olomoucký, Pardubický a Jihomoravský kraj. Akce se uskuteční
v sobotu 12. září 2020.
Bližší informace o akci získáte
na:
voda-konko.webnode.cz
Kontakt: Jaroslav Bárta,
tl. +420 608 880 700
mail: opalbosk@seznam.cz

Záchrana osob v zimním terénu.Více se dočtete na straně 6. Foto: mf

Na téma VI. sjezdu SH ČMS
V návaznosti na přípravu VI. sjezdu SH ČMS zveřejňujeme další část
dokumentu s názvem Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska pro období let 2020–2025 (schválený SS OSH dne 19. 10.
2019). Komplexní informace vztažené k VI. sjezdu SH ČMS, ze kterých
i naše redakce čerpá, jsou dostupné v textové i obrazové podobě na
webu Sdružení na adrese www.dh.cz.

Program činnosti
Sdružení hasičů
Čech, Moravy
a Slezska do roku
2025
IV. Preventivně výchovná oblast
1) Získávat a odbor ně připravovat pro aktivní preventivní
a výchovnou činnost členy
Sdružení, vybavovat je potřebnými informacemi metodicko-výchovnými propagačními
a pomůckami a vést je k úzké
spolupráci s obcemi, právnickými i fyzickými osobami s cílem

Hasičské muzeum
ve Starém Plzenci

předcházení vzniku požár ů
a předávání znalostí pro správné jednání v případě vzniku
požáru nebo jiné mimořádné
události.
2) Zvláštní pozornost v oblasti
preventivně v ýchovné činnosti věnovat dětem a práci
s mládeží. Za tím účelem rozvíjet spolupráci s předškolními
i školskými zařízeními, iniciovat preventivně výchovné akce
ve formě přednášek, ukázek
a her s hasičskou tématikou
a aktivně se na nich podílet.
Nemenší pozornost věnovat
bezpečí osob v seniorském

... zve k návštěvě na straně 8

věku, zejména osob žijících
osaměle.
3) Zprostředkovávat veřejnosti
hlavní zásady požární ochrany
pro oblast občanského života
i podnikatelskou činnost, vyjádřené v právních a technických
předpisech ČR a EU, propagovat
je a působit tak na vyšší úroveň
péče o bezpečný domov, požárně bezpečné provozování
výrobní a jiné podnikatelské
činnosti, a také na zvyšování
právního vědomí společnosti
v oblasti požární ochrany.
4) Propagovat poslání hasičů a informovat veřejnost o jejich čin-

nosti na tiskových konferencích
a ve veřejných médiích.
5) Působit na veřejnost s cílem
motivovat ji pro dobrovolnou
činnost v požární ochraně nebo
její podporu a k ochraně života,
zdraví, majetku a životního
prostředí.
6) Spolupracovat s orgány místních samospráv, upozorňovat
na problematiku požárů a jejich
následků zejména v bytových
a rodinných domech, zajištění
zdrojů vody v obcích pro účely
hašení požárů a likvidaci jiných
mimořádných událostí. Rozvíjet
spolupráci s HZS ČR na úseku
prevence na všech úrovních.
7) Propagovat, rozvíjet a zdokonalovat výtvarnou a literární
soutěž „Požární ochrana očima

Hradecký pohár v klasických
disciplínách CTIF se uskuteční
1. března 2020 v Hradci Králové,
hale Háječek. Pořadatelem je HZS
Královéhradeckého kraje a SK
hasičů Královéhradeckého kraje.
Dodejme, že CTIF je Mezinárodní technický výbor pro prevenci
a hašení požárů (založený v roce
1900 a prezentovaný zkratkou
vycházející z francouzského názvu
Comité Technique International
de prévention et d’extinction du
Feu. Jde o celosvětovou odborovou
organizací pro výměnu zkušeností v oblasti požární ochrany,
pomoci a záchrany při katastrofách. Součástí jsou také soutěže
v CTIF. V současné době je v rámci
CTIF sdruženo téměř 50 členských
států a 30 přidružených člen ů.

dětí“.

(příště: programové teze věnované části V. – oblasti ochrany
obyvatelstva)

Seriál Evakuace aneb „víc než
jen nohy na ramena“, díl IV.
...čtěte na straně 6

D+1 90820–00906 Pardubice

„Voda koňkó
přes tře kraje“

Hradecký požár
CTIF

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

Nejvíce tísňových volání
mezi šestou a osmou hodinou ranní

Tématická stránka Událostí vás
v Hasičských novinách seznamuje
se zásahy za uplynulé období,
na kterých ve většině případů
participovali profesionální i dobrovolní hasiči. Důležitou roli hrají
dobrovolní hasiči nejen u nás, ale
i u „protinožců“. Zprávy z hořící
Austrálie hovoří o nezastupitelné
roli hasičských dobrovolníků   na
tomto kontinentu. Australský svaz
má samozřejmě, v porovnání s Evropou, jiná geografická specifika.
Na kontinentu o ploše 7,7 milionů
kilometrů čtverečních  žije „jen“ 25
milionů obyvatel. Není tak možné,
aby rozsáhlá území obsluhovaly

pouze profesionální jednotky.
Navíc místní dobrovolníci velmi dobře znají terén, ve kterém
zasahují. Když oheň či jiný živel
vystoupí „z mantinelů„ běžné události, ukáže se  v každé společnosti
obrovská důležitost dobrovolnictví
a vzájemné solidarity. Australští
hasiči z oblastí nezasažených požáry jezdí pomáhat svým kolegům
stovky kilometrů daleko. V našich
zeměpisných šířkách můžeme
hledat analogii v časech katastrofálních záplav. I v událostech, které
nevybočují z charakteru běžných
zásahů, mají dobrovolní hasiči
vždy svoji důležitou úlohu.  

Silný vítr zasáhl v pondělí také Karlovarský kraj. Na základě výstrahy
meteorologů zasedal od nedělního
večera 9. února štáb hasičů, který se připravoval na větší počet
událostí, na operačním středisku
a také na příjmu tísňové linky byl
posílený počet příslušníků. Během
pondělní noci a dne až do úterního
rána provedli hasiči v kraji celkem
358 zásahů. Z tohoto počtu se
jednalo o 8 dopravních nehod, 8
požárů, 2 plané poplachy, 1 únik
nebezpečných látek a 2 záchrany
osob a zvířat. Ostatní tvořila technická pomoc, nejčastěji odstranění
spadlých stromů na silnice, domy
či zaparkovaná auta. Další častou
pomocí, konkrétně ve 46 případech,
bylo odstranění nebezpečných stavů
převážně u uvolněných částí střech
různých domů. Ve statistickém
sledování událostí je vedeno od pondělní půlnoci do úterního dopoledne
255 přijatých a řešených událostí.

V terénu byly profesionální
i dobrovolné jednotky

U některých z nich bylo nutné vyslané zasahující jednotky hasičů
v rámci jedné události poslat i na
další místa, kde bylo potřeba jejich
pomoci. Přesnější je tak údaj 358 zásahů, tedy míst, kde hasiči prováděli
nějaký zásah. U těchto zásahů bylo
nasazeno celkem 336 kusů zásahové techniky a na místě pracovalo
1270 hasičů z řad profesionálních
a dobrovolných sborů. Průměrná
vzdálenost ujetá hasičů k místu zásahu byla šest kilometrů, průměrná
doba strávená u jednoho zásahu od
vyhlášení poplachu do odjezdu jednotky byla 44 minut. Celkem bylo
v terénu během likvidace následků
větru a ostatních mimořádných
událostí 68 jednotek hasičů. Hlášení
o událostech přijímali operátoři na
tísňových linkách 150 a 112. Během
pondělních čtyřiadvaceti hodin
takto přijali celkem 529 hovorů, ze
kterých byla následně založena událost a vyslány jednotky hasičů. Nejvíce volání bylo v době mezi šestou
a osmou hodinou ranní, konkrétně
102 přijatých hovorů, a poté mezi
polednem a jednou hodinou odpoledne, konkrétně 92 hovorů. Po celou
dobu řešení mimořádných událostí
zasedal štáb hasičů, který spolupracoval se štábem Karlovarského
kraje. Monitorovala se především

situace v přerušených dodávkách
elektrické energie a pro zajištění
dalších životních potřeb, pomoc
hasičů v tomto směru nebyla nikde
vyžádána. Škody způsobené během
událostí v souvislosti s větrem si řeší
sami majitelé s pojišťovnami.
Zasahující jednotky: HZS Aš,
Cheb, Chemické závody Sokolov,
Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské
Lázně, Sokolov, Toužim, HZSp
SŽ Cheb, SUAS Vřesová, JSDH
Abertamy, Bečov nad Teplou,
Bochov, Bor, Boží Dar, Březová
(KV), Březová (SO), ČEPRO
Hájek, Dalovice, Dolní Žandov,

Hasiči vyjeli ke stovkám událostí

V pondělí 10. února 2020 od 03:12
hodin, kdy byl v Praze ohlášen
první případ v souvislosti se silným
větrem, do 07:00 hodin následující
den, zasahovali pražští hasiči u 305
událostí. V terénu byly profesionální i dobrovolné jednotky. Nejhorší
situace byla mezi šestou a osmou
hodinou ranní, po desáté dopoledne
se situace začala v Praze uklidňovat. Další vlna zásahů přišla
po 13. hodině. Ve většině případů

se jednalo popadané, vývrácené
stromy nebo uvolněné plechy.
Nejvíce případů bylo v jižní, jihozápadní a západní části Prahy.
V Modřanech a Braníku hasiči
ráno odstraňovali stromy spadlé
na osobní vozidla. V centru Prahy
museli lezci pražských hasičů zajistit uvolněný plech na střeše domu.
HZS hl. m. Prahy
Foto: Leoš Kučera

Řešení plynulého
provozu na komunikacích
Od šesté hodiny ráno do deváté
hodiny dopoledne dne 10. února
zasahovali hasiči na Vysočině
u dvou desítek událostí v souvislosti s počasím. Nejčastěji hasiči
vyjíždějí k odstranění stromů
a větví, které padly na komunikace
a brání tak plynulému provozu na
komunikacích. V areálu pelhřimovské nemocnice padl strom na
zaparkovaný osobní vůz, v Novém
Rychnově strhl vítr sloup elektrického vedení.

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová,
tisk. mluvčí
HZS Kraje Vysočina

Bouře Sabine v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj zasáhla
bouře Sabine naplno v pondělí
10. února mezi 12. a 13. hodinou.
V Královéhradeckém kraji bylo
od pondělní půlnoci 10. 2. 2020
do 16:30 hodin zaevidováno 270
událostí. Nejvíce z nich bylo situ-

ováno na Náchodsku (101 událostí)
a Trutnovsku (61 událostí), dále pak
na Jičínsku (54 událostí), Hradecku
(31 událostí) a Rychnovsku (23
událostí). Z celkového počtu událostí poskytovaly jednotky požární
ochrany nejvíce technickou pomoc
při odstraňování nebezpečných
stavů po silném větru. V drtivé
většině se jednalo o popadané
stromy na komunikace, dále také
hasiči pomáhali se zajištěním uvolněných částí střech. Naštěstí se tyto
události obešly bez zranění osob.
Text a foto:
HZS Královéhradeckého kraje

V souvislosti s výstrahou na extrémně silný vítr hasičský záchranný sbor posiloval počet příslušníků
jak na Krajské informační a operační středisko HZS LK, tak i v řadách
výjezdových jednotek. Jednalo se
o posílení celkem 40 příslušníků.
Dobrovolné jednotky byly informovány a pověřeny monitoringem
svých zásahových obvodů. Liberecký kraj vydal doporučení rodičům,
aby v pondělí 10. 2. 2020 nechali
své děti kvůli bezpečnosti doma
a neposílali je do škol. První událost
spojenou s orkánem Sabine hasiči
evidovali již v neděli 9. 2. 2020 od
17:45 hod., do půlnoci vyjeli hasiči
v celém kraji k 30 událostem. Jednalo se zejména o popadané stromy
a větve, které blokovaly plynulý
provoz na komunikacích. Nejvíce
událostí spojených s orkánem Sabine řešili hasiči v oblasti Frýdlantského výběžku, v průběhu dne se však

situace gradovala v celém kraji.
Silnice II/592 z Kryštofova Údolí na
Andělskou horu byla zcela uzavřena
z důvodu spadlých stromů přes
celou komunikaci. Provoz tam byl
obnoven v 10:30 hod. V Raspenavě
vyjeli hasiči ke spadlému stromu
na rodinný dům, jehož odstranění
řešilo město spolu s dobrovolnou
jednotkou. K 10. hodině vyjeli hasiči
v Libereckém kraji již k 85 událostem spojených se silným větrem.
Bez proudu v Libereckém kraji bylo
k 10. hodině 882 lidí. Zasaženy byly
oblasti Kryštofova Údolí, Benešova

u Semil a Českolipska. Ve 12 hodin
udeřil orkán Sabine ve druhé vlně
a operační středisko bylo doslova
zahlceno volajícími. Během chvíle
hasiči řešili 140 událostí. Jednalo
se zejména o popadané stromy přes
komunikaci, v některých případech
byla komunikace zcela nebo částečně neprůjezdná. V souvislosti
s orkánem Sabine došlo po pádu
stromu ke zranění ženy ve Starých
Splavech, druhá žena byla zraněna
v důsledku dopravní nehody v České Lípě. Objevily se také případy
utržených nebo poškozených střech
rodinných domů, garáží nebo průmyslových objektů. Hasiči řešili
popadané stromy na dráty el. vedení
nebo na železniční koleje. Mimořádné události po celém kraji řešilo
více než 900 hasičů. K 16. hodině
řešili hasiči více než 300 událostí.
por. Bc. Lucie Hložková, HZS
Libereckého kraje

Požár zásobníku na asfalt

V sobotu 1. února kolem půl šesté
ráno přijalo operační středisko středočeských hasičů oznámení o požáru 50tunového zásobníku na asfalt
ve firmě vyrábějící hydroizolační
materiály v Bělé pod Bezdězem
na Mladoboleslavsku. Po příjezdu
první jednotky ze stanice Bělá pod
Bezdězem k události rozhodl velitel
zásahu o povolání dalších jednotek
a vyhlášení druhého poplachového
stupně. Kromě profesionálních
hasičů ze stanic Bělá pod Bezdězem, Mladá Boleslav a Mnichovo
Hradiště byl poplach vyhlášen také
podnikovým hasičům Škoda Auto
a.s. a dobrovolným jednotkám obcí
Bělá pod Bezdězem, Katusice,
Bakov nad Jizerou, Klášter Hradiště nad Jizerou a Kosmonosy.
Vzhledem k tomu, že v areálu firmy jsou zásobníky na asfalt těsně
u sebe, byla část jednotek nasazena
na ochlazování vedlejší nádrže a navazujících technologických objektů.
Na místo byl povolán také kontejner
kombinovaného hašení, z kterého
bylo následně provedeno zapěnění
zásobníku. Hasiči tak současně
hasili zasaženou nádrž a ochlazovali okolní konstrukce. Jelikož šlo
o požár asfaltu, byl na místo povolán

nejen zástupce orgánu životního
prostředí, ale i příslušníci z Chemické laboratoře Kamenice. Únik
nebezpečných látek se po jejich měření nepotvrdil. Krátce před osmou
hodinou byla velitelem zásahu nahlášena lokalizace, zásah pěnou byl
přerušen a k dalšímu ochlazování
byly použity dva monitory, doplněné jedním C proudem na hůře přístupná místa. Voda k požářišti byla
dodávána kyvadlově z hydrantu
v areálu. Před devátou hodinou byl
stupeň požárního poplachu snížen

na základní a začala redukce jednotek. Další činnost byla soustředěna
už jen na dochlazování zásobníku.
Místní jednotce byla nařízena do
šesti hodin večer dohlídka nad požářištěm. Škoda způsobena požárem
byla vyčíslena na 3.500.000 korun.
Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího vyšetřování, událost se
obešla bez zranění.
por. Ing. Tereza Fliegerová,
tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje

Drmoul, Habartov, Hájek, Hazlov,
Horní Slavkov, Hranice, Hroznětín,
Cheb Háje, Chodov, Chyše, Jindřichovice, Krajková, Královské Poříčí, Kraslice, Kynšperk nad Ohří,
Kyselka, Lázně Kynžvart, Libá,
Loket, Lubenec, Luby, Merklín,
Mnichov, Nejdek, Nová Role, Oloví, Ostrov, Otročín, Pila, Plesná,
Pozorka, Rotava, Skalná, Stanovice, Stará Role, Stráž nad Ohří,
Stružná, Štědrá, Tašovice, Teplá,
Toužim, Tři Sekery, Útvina, Velichov, Verušičky, Vintířov, Žlutice.
Text a foto HZS
Karlovarského kraje

Krátce
Škody na Znojemsku
a Břeclavsku

V Prosiměřicích na Znojemsku
vítr strhl jednu řadu střešních tašek
na bytovce. Uvolněné tašky hasiči
zajistili a část střechy zakryli plachtou. Ve Skalici nad Svitavou živel
strhl izolaci střechy po celé délce.
Jednotka zajistila střechu pomocí
latí a hřebíků. V Břeclavi hasiči pomocí automobilového žebříku zajistili a částečně odstranili plechovou
střechu z domu. Uvolněnou střechu
rodinného domu zajistili a provizorně opravili hasiči v Kunštátu.
Petr Příkaský, HZS Jihomoravského kraje

Evakuace jeřábníka

Od 9:00 hodin dne 8. února 2020
zasahovaly profesionální a dobrovolné jednotky v areálu Malešické
spalovny v Praze. Hořel tam odpad
v drtičce odpadů. Na likvidaci
požáru hasiči nasadili několik vodních proudů, s hašením pomáhalo
i instalované stabilní hasicí zařízení.  
Požár se mimo technologie drtičky
nešířil, hasiči odvětrávali prostor
spalovny a zasahovali v dýchací
technice. V 9:36 hodin se požár
podařilo lokalizovat. Zcela uhašen
byl v 11:00 hodin. Během zásahu
byl evakuován jeřábník nakladače,
při požáru nebyl nikdo zraněn. Kouř
hasiči odvětrali do prostoru pece.
HZS hl.m. Prahy

Nehoda na okruhu

V sobotu 8. února hasiči zasahovali u dopravní nehody čtyř
osobních vozidel. U nehody v brněnské Žabovřeské ulici se zranily 3
dospělé osoby a jedno dítě. Provedli
odpojení baterií, aby nemohlo dojít
k následnému požáru. U hybridního
vozidla odpojili i vysokonapěťovou
soustavu. Uniklé provozní kapaliny
zasypali sorbentem. Ulice Žabovřeská byla po dobu zásahu, ale i po
celou dobu vyšetřování nehody,
uzavřena. Doba uzavírky této velmi
vytížené ulice přesáhla 4 hodiny.
David Jirouš, HZS JmK

Oheň a víra
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Není jeden, ale dva bohové, kteří soupeří o vládu nad světem. (z učení katarů…)
V minulém čísle Hasičských
novin jsme sledovali pomyslnou
cestu ohně pravěkem. Oheň hřál,
umožňoval přípravu pokrmů, zlepšoval vlastnosti nástrojů a zbraní.
Chránil člověka před dravou zvěří…
Jistě už někdy v těchto časech zrodu lidské civilizace se oheň stával
částí rituálů a duchovních mystérií.
Vždyť samotná podstata ohně je
tak odlišná od skupenství reálného
světa! Antika i středověk znaly čtyři
základní skupenství: vodu, zemi,
vzduch – a oheň. My víme, že oheň,
jako forma hoření,  je pouze projevem exotermické oxidaci hořlavých
plynů. Přesto na oheň stále hledíme
s fascinací a ochotně přiložíme ruku
k dílu, když se v dubnu staví nějaká
ta čarodějnická hranice na počest
Valpuržiny noci. Mystika, duchovno,
náboženství byly vždy pro oheň tím
správným palivem. Takový oheň

chvíli hořel povzbudivým plamenem, aby se o několik okamžiků
později proměnil ve smrtelnou
hrozbu pro ty, kteří ho v dobré víře
zapálili. Oheň v obou v těchto podobách provázel dějinnou cestu tzv.
katarů. Kdo byli kataři? Pojďme se
s nimi seznámit…

„Milovníci koček“
Hnutí katarů je v současnosti
situováno především do jihovýchodní části středověké Francie. Jeho
kořeny ovšem sahají do východních
oblastí Středozemního moře. Tento
náboženský proud byl reakcí na
oficiální církevní učení. Rozdílný
přístup ke křesťanské víře se projevoval již v 10. století  a stále sílil.
V průběhu 13. století již byly z pohledu katolické církve „kacířstvím
a herezí“, zasaženy rozsáhlé oblasti

Evropy. Mezi ně patřila i již zmíněná
jihovýchodní Francie, jmenovaná
tehdy jako Okcitánie. Právě tam se
dařilo katarskému hnutí. Jaký je původ slova kataři? V literatuře je často
význam slova kataři odvozován od
řeckého výrazu „katharos“ čistý.
Mnohem pravděpodobnější však
je, že kataři dostali pojmenování
od poněkud nelichotivého významu
cati, catier, který označoval člověka,
který je milovníkem koček. A kočka
byla zase oblíbeným atributem, se
kterým byli (a stále jsou) zobrazování čarodějové. Katar nebyl tak pro
oficiálního církevního představitele
ve 13. století  nic více, než jen zavrženíhodný čaroděj.

Pokřtěni ohněm
Co tak odpuzovalo církevní představitele na katarském hnutí? Ve

velmi zjednodušeném výkladu šlo  
o to, že kataři odmítali svátosti,
oficiální strukturu církve, uctívání
relikvií i kult svatých. Odmítání
typických symbolů šlo u katarů až
tak daleko, že o kříži, celosvětovém
atributu   křesťanského pohledu na
svět, hovořili ironicky pouze jako
o nástroji, kterým se v létě daří
úspěšně odhánět dotěrné mouchy.
Hlásali také, že o moc nad světem
svádějí boj dva bohové. Kataři zásadně dráždili i formou křtu, který
nebyl prováděn vodou, ale ohněm.
Musíme si zde však představit oheň
v duchovní rovině, nikoli nějaký
rituál s hořícími pochodněmi.

Zničeni ohněm
Konec volnomyšlenkářských
katarů nastal v polovině 13. století,
kdy byly zničeny jejich opěrné hrady v Okcitánii. Jako poslední padla
v roce 1244 katarská pevnost – hrad

Montségur. Posledních 225 katarských obránců hradu byla zajato
a upáleno na nedaleké planině na
obrovské hranici. „Nemoc“ jejich
odlišného výkladu křesťanské víry
– včetně provádění křtu ohněm – se
oficiální církev snažila „vyléčit“
ohněm. Zůstaly nám jen dobové
prameny i  legendy o katarech, těch,
kteří  byli pokřtěni a nakonec i zničeni ohněm. Kataři ovlivnili nejen
francouzskou Okcitánii, která z tohoto dějinného odkazu těží dodnes,
ale i okolní Evropu. Není ostatně
ani vyloučeno, že se určité skupiny
katarů během svého pronásledování
uchýlili i na území dnešních Čech.
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Zřícenina hradu Montségur.

Připravil Mirek Brát, foto
wiki, montsegur.fr,
tripsavvy.com, flickr

Pieta za upálené obránce hradu.

Pálení knih bylo vždy způsobem boje s nepohodlnými myšlenkami.

Tažení proti katarům mělo rysy malé „křižácké výpravy“.

„Galové mají nesmírně veliké modly, jejichž údy, spletené z proutí, vyplní živými lidmi. Pak
je zapálí a lidé uprostřed plamenů jsou zbaveni života.“
(Gaius Julius Caesar: Zápisky o válce galské)

Replika staveb v galské vesnici.

Příprava na krutou oběť pro boha
Taranise.

Historii keltských kmenů můžeme vysledovat až do 2. tisíciletí
před naším letopočtem. Keltové
„nespadli z nebe“, pravděpodobně
se jako etnikum vytvořili splynutím několika starších evropských
kultur. Po dlouhou dobu pak jejich
civilizace hovořící stejným jazykem
a vyznávající identické  náboženské
a kulturní symboly výrazně ovlivňovala dějiny Evropy. Zajímavé
však je, že Keltové nikdy nevytvořili
samostatný stát. Přesto byli schopni
houževnatě odolávat, po stránce
kulturní i vojenské, jiným státním
útvarům. V keltské kultuře měla
vždy důležitou roli mystika, rituály
a úcta k přírodě. V řadě keltských
náboženských rituálů měl nenahraditelné místo oheň.

Lidské oběti

Důležitou úlohu v životě Keltů
měl například lednový svátek nazvaný Věštění z ohně. Smyslem rituálu
bylo naklonit si božstva větru, ohně
a osudu. Byla zapálena dřevěná
hranice a připraveny obětní dary:
plodiny, řemeslné výrobky apod.
Potom se velmi pečlivě vyhodnocovalo postavení plamene včetně
směru, kterým stoupal dým. Výklad
těchto jevů pak byl v kompetenci
keltských kněží – druidů.   Ne všechny keltské rituály spojené  s ohněm
však byly tak mírumilovné. Mezi
nejvýznamnější keltské bohy patřil
Taranis – pán nebes. Vzývání toho
keltského boha bylo velmi kruté.
Nespokojil se totiž s obětními dary
v podobě  již zmíněných zeměděl-

ských plodin či řemeslných výrobků.
Taranis vyžadoval lidskou oběť,
která byla upálena! Tento hrozivý
obřad nepopsal nikdo jiný, než Gaius
Julius Caesar ve své knize Zápisky
o válce galské. Vzhledem k tomu,
že Gaius Julius měl s Galy (Kelty)
bohaté zkušenosti, můžeme mu
i věřit. V 17. století pak tento výjev
– podle popisu v antických pramenech – namaloval britský historik
Aylett Sammes. Krutost keltských
obřadů se ale neomezovala pouze na
oběti bohu Taranisovi. I jiní členové
keltského božského pantheonu měli
zvrhlé choutky. Usmiřování boha
války Teutatese (právě pro něho
sbírali keltští druidové posvátné
jmelí) proběhlo nejefektivněji rituálním utopením lidské oběti. Esus,

Zkáza katarského hnutí.

bůh stromů, zase vyžadoval alespoň
jednoho oběšeného člověka.

„Zářící oheň“

Bez lidských obětí se však obešel další svátek, ve kterém hrál
rovněž hlavní úlohu oheň. Jednalo
s o oslavy Beltaine, které připadaly
v kalendáři na předvečer 1. května.
Slovo Beltaine znamenalo „zářící
oheň“. Druidové ohně zakládali
na mnoha návrších, zejména pak
v blízkosti keltských svatyň a jiných
významných míst. Ohně vítaly zemědělsky plodnou část roku a měly
pomoci  zahnat temné síly a od zlého
očistit člověka i jeho domácí zvířata.
Pastevci například  proháněli stáda
zvířat mezi dvěma rozdělanými ohni,
aby se němé tváři vyhnuly všechny
nemoce a neduhy. Svátek Beltain byl
všeobecnou optimistickou veselicí,
kterou spojoval konec zimy a plný
nástup jara. Vyprávěly se při něm
i historky o čarodějnících. Tento

keltský rituál, obsahující mimo
jiné přeskakování hořícího ohně, se
dochoval i u nás v podobě „pálení
čarodějnic“, chcete-li v oslavě Filipojakubské noci či Valpuržině noci
dne 30. dubna.

Epilog

V České republice byla objeveno
množství  archeologických památek,
které dosvědčují keltskou přítomnost na našem území. Řada lidí se
k této kultuře i ochotně hlásí. Pokud
bychom vzali v potaz romantické
stopy svátku  Beltaine v Čechách 21.
století, pak mezi Kelty můžeme řadit
většinu národa. Sotva se totiž najde
někdo, kdo by se alespoň jednou
nenechal uhranout září ohně „při
pálení čarodějnic“.
Připravil Mirek Brát
Foto: wiki, youtube, flickr,
researchgate.net
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Tradice i současnost

Křest hasičské kroniky okresu Prostějov

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 ve
14 hod. proběhl v příjemných
prostorách firmy NAŠI HASIČI
v Bedihošti za účasti sponzorů a vzácných hostů slavnostní
křest hasičské kroniky zachycující
bohatou a rozmanitou činnost

dobrovolných hasičů z okresu
Prostějov za 15 let svojí činnosti.
Vzpomínky na hasičské soutěže,
kulturní i společenské akce sborů
a především Okresního sdružení
byly sepsány autorem – starostou
Janem Brabcem, který po celou

Vlastenec
Florián Nezbeda

Na budově hasičské zbrojnice
v Městci Králové je umístěna pamětní deska Floriána Nezbedy.
Narodil se 22. srpna 1893 v Městci
Králové. Byl dítětem z chudé rodiny, absolvoval měšťanskou školu
a vyučil se obuvnickému a zámečnickému řemeslu. Po svém otci,
který měl velkou lásku k hasičstvu,
přijal neobvyklé křestní jméno Florián. Když mu bylo 18 let, přihlásil
se do zdejšího hasičského sboru.
Velmi rád se účastnil hasičských
školení a cvičení. Vypracoval se na
schopného a svědomitého hasiče. Po
několika letech byl zvolen četařem
u sboru a stal se členem župního
výboru hasičské župy Královoměstské. Když se sloučily župy Královoměstská s Poděbradskou, byl zvolen
velitelem druhého obvodu Obvodní
hasičské jednoty a po dalším sloučení s OHJ Nymburskou velitelem III.
obvodu Obvodní hasičské jednoty
č. 34. Byl rovněž zvolen velitelem
hasičského sboru v Městci Králové, kde vykonával dlouhodobě
funkci náměstka velitele. Byl vždy
obětavým hasičem, byl známý svou

úctou ke všem bratrům ve sboru,
obvodu a ke všemu českému. Jako
velitel se zasazoval o bratry v době
nasazování hasičů do práce do Německa. Byl obětavý a nebojácný.
Často v nočních hodinách volal
na pomoc krajského velitele Víta
Švandrlíka. Hájil bratry hasiče, aby
nemuseli na práci k nenáviděným
nepřátelům. 28. prosince 1944 byl
na rozkaz jičínského gestapa zatčen
a odvezen k vyšetřování do Jičína.
Jeho poslední slova při loučení byla
„Pro hasičskou věc trpím a věřím,
že se brzy sejdeme“. Jeho slova
byla výrazem pevné víry ve vítězství našeho národa. Po 47 dnech
a mnoha výsleších byl převezen do
Malé pevnosti do Terezína. Sedmý
květnový den 1945 byl propuštěn
na svobodu, první jeho cesta vedla
k manželce a hasičům. Jeho radost
netrvala dlouho. V Terezíně se
nakazil tyfovou nákazu a zemřel
o třináct dnů později, dvacátého
května 1945.
Věra Nutilová
Zdroj: kronika SDH Městec
Králové

Historie dobrovolných hasičských sborů obce Sloupnice (Pardubický kraj) se začíná psát 6. 5.
1880, kdy došlo k založení sboru.
Sbor by následně 13. 1. 1884 rozdělen na sbor hornosloupenský a dolnosloupenský. Sloupenská kronika
popisuje rozdělení sboru takto:
Když po uplynulém tříletí byla
konána volba nového představenstva hasičského, zvoleni byli p. Jan
Maloch (245) velitelem, p. František Podhajský (22) náměstkem jeho
a p. Jan Janecký (13) výborem. Ale
když zvolený p. Maloch velitelství
na něho složené nepřijal, počala
čím dále tím více ujímati se mezi

občanstvem myšlenka, že je potřeba zřídit v rozsáhlé obci naší ku
snadnějšímu přemožení ohně sbory
dva; jeden v Dolní Sloupnici, druhý
v Horní. Generální velitelství ve
Spy pozorujíc značný přírostek
pojištěnců u vzájemně pojišťovacího spolku ve Spy, přistoupilo
k náhledu občanstva, povolilo
rozdělení dříve stávajících sborů
ve dva a zaslalo i potřebné hasičské nářadí se stříkačkou pro sbor
druhý. Oba sbory pokračují ve své
činnosti dodnes. Hasičské noviny
gratulují k letošnímu 140. výročí
existence sloupenských dobrovolných hasičů!

Dva sbory – jedna obec

tuto dobu Okresní sdružení vedl.
V úvodu poděkoval všem přítomným sponzorům a starostům
obcí za vzájemnou podporu činnosti dobrovolných hasičů, ale
především za finanční dary, které
přispěly ke vzniku této Kroniky.

Graficky kroniku zpracoval a bohatě doplnil fotografiemi, výsledky
a tabulkami František Vyhlídal
z SDH Služín. Kmotrou Kroniky se
stala Ing. Bronislava Augustinová,
starostka obce Želeč, která vždy
byla velkou oporou starostovi Janu
Brabcovi a dobrovolným hasičům
jak v obci, tak v okrese Prostějov.
Za Město Prostějov akci podpořil
Mgr. Jiří Pospíšil, který vyzdvihl
výbornou a dlouhodobou spolupráci s dobrovolnými hasiči, kteří jsou
ve většině obcí aktivní a hybnou
složkou všeho dění. Ředitel HZS
Olomouckého kraje – územního
odboru Prostějov plk. Ing. Marek
Sobek zase v diskusi ocenil kvalitní
přípravu členů výjezdových jednotek a dobrou spolupráci s dobrovolnými hasiči i Okresním sdružením.  
Mgr. Marcela Vystrčilová,
kancelář OSH Prostějov

Mládež má zelenou

Hasičský sbor Velké Homole na
Českobudějovicku oslaví v tomto
roce 120 let. Je známý tím, že jde
o spolek činorodých hasičů, kteří
vykazují celoročně mnohé aktivity.
V současné době je ve sboru 166
členů, z toho je 79 mladých hasičů
do 18 let. Do soutěží jsou zapojena 4
družstva dětí a jeden tým smíšeného
dorostu.  Vedoucími mládeže jsou
Petra Jakešová, Jolana Červáková,
Jirka Janoušek, Josef Koblic a Josef Lejsek, Milan a Josef Fesslovi
instruktorkami Simona Dánová
a Miluše Pašková. Pomáhá podle
potřeby řada dalších členů sboru.
Mladí hasiči jsou zapojeni ve hře
Plamen, účastní se všech akcí, které jsou pořádány SDH a Obecním
úřadem.  Děti se zúčastnily soutěže
Českobudějovický dvojboj“, která
byla určena mládeži i dospělým
a vychutnaly si atmosféru velkého
klání za přítomnosti 59 družstev.
Hasiči ve spolupráci s TJ Slovan
Černý Dub a s obecním úřadem
připravili dětský den s deseti soutěžemi, opět rozsvěcovaly společně s hasiči vánoční stromek za
přítomnosti početných obyvatel.
Hasičské děti zazpívaly, další děti
zahrály na hudební nástroje. „Velice nám pomáhají dotace, zejména
od Ministerstva školství, vedení
Jihočeského kraje a našeho Obecního úřadu. Prostředky pro mládež
byly využity na hadice, proudnice,

teplákové soupravy, nákup překážek
na letní soustředění, autobusovou
dopravu, soutěž a další potřebný
materiál. Přispívá finančně také
náš sbor a sponzoři, „ uvedl starosta
Jiří Červák. Hasiči se zúčastnili
vloni některých soutěží, například
Homolského firemanna ve štafetách
a požárním útoku. Dorostenci obsadili první místo společně s muži
nad 45 let a „muži bez omezení
věku“ stanuli na druhé příčce.
Z obvodového klání v Plané jejich
ženy postoupily na okresní kolo
v požárním sportu, kde dosáhly
na sedmé místo. Hasičky bodovaly
čtvrtým místem v Poháru obecní-

ho úřadu Planá, na noční soutěži
v Mydlovarech doplnily tým mužů
a skončily na desáté pozici Hasiči
se s požární stříkačkou Stratílek zúčastnili celostátní akce Sodomkovo
Vysoké Mýto, uspořádali hasičský
ples, sbírali železný šrot, po roční
odmlce postavili májku a zajistili
občerstvení. Podíleli se na organizaci běhu „Kolem Baby a zajišťovali
bezpečnost závodníků. K důležitým
úkolům patří zajištění akceschopnosti jednotky. Počínaje zajištěním
akceschopnosti techniky, strojníci
a velitelé absolvují předepsaná odborná školení, včetně zdravovědy
ve spolupráci se ZZS Jihočeského

kraje. Strojník Tomáš Homolka  se
společně s hasiči z Litvínovic po
několikáté zúčastnil dětského dne
v Hluboké nad Vltavou, kde předvedl vybavení jednotky a finanční
výtěžek byl věnován na podporu
dětí s dětskou svalovou atrofií. SDH
Velké Homole nezapomíná na své
starší členy, kterým předávají gratulaci k životním výročím a dárky.
„Vážíme si všech, kteří v hasičském
sboru strávili kus života a odvedli
nemalou práci. Jsme rádi, že v tomto
duchu je vychovávána také naše
mládež, která se jednou stane našimi nástupci,“ dodal starosta sboru.
Věra Nutilová

Setkání po 50 letech
V SDH Nové Homole na okrese
České Budějovice mají hasiči 50
let starou Avii. Na jedné výborové
schůzi Pavel Jodl, bývalý velitel,
přišel s nápadem a s myšlenkou,

která hasiče přímo nadchla. Psal
se rok 1969 a tehdy mladé ženy
ze sboru byly velice zdatnými závodnicemi a sbíraly jedno ocenění
za druhým. Díky svojí bojovnosti

a cílevědomosti postoupily poprvé
v historii sboru na tehdejší Národní
soutěž ČSPO do Prahy. Datum 23.
8. 1969 je zapsán v kronice téměř
zlatým písmem. Tým tehdy na
soutěži zvítězil díky neuvěřitelné
bojovnosti hasiček, vítězství dosáhly s pomocí trenérů Jaroslava Jodla
a Pavla Peterky. Za prvenství sbor
tehdy převzal požární vozidlo Avia
A 30 Savien. Hasiči se na sklonku
roku 2019 rozhodli uspořádat pro
„zlaté holky“ setkání po padesáti
letech. S pomocí přispěchal také
Jiří Holub, jednatel sboru, starosta sboru Jiří Červák, bývalý
velitel Pavel Jodl a Karel Toman.
Protože od nápadu nebylo daleko
k realizaci, všechny ženy mohli
hasiči přivítat v příjemné hospůdce
v Šindlových Dvorech.   Pozvání
přijali představitelé KSH Jiří Žižka
a František Havlíček, který byl v té

době vedoucím Okresní inspekce
požární ochrany v Českých Budějovicích a doprovázel družstvo žen
na mistrovství republiky do Prahy.
Nechyběl starosta Obecního úřadu
Homole Jan Loukotka. Setkání proběhlo nadmíru příjemně, bylo nabité
vyprávěním, vzpomínkami, zážitky
ze soutěže.   Hosté předali ženám
květiny a dárky. Účastníci setkání
nezapomněli ani na padesátiletou
Avii, se kterou se vyfotografovali.
Potěšila je také skutečnost, že i po
polovině století je stále v provozuschopném stavu. Na setkání se tým
sešel v plném obsazení: Velitelka
družstva Marie Červáková    Ludmila Bícová, Marie Rozboudová,
Marie Leštinová, Eva Klimešová,
Ludmila Lavičková, Božena Kudinová, Hana Lieblová, Magda
Velíšková a Marie Tomanová.
Věra Nutilová

Kaleidoskop zajímavostí
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Podřipská hasičská župa
Na výroční valné hromadě prvního českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech 25. ledna
2020 zazněl v diskuzi, jako reakce
na setkání podřipských sborů 28.
října 2019, návrh devadesátileté
hasičky Bedřišky Stovičkové k obnovení Podřipské hasičské župy.
Byla tak nastolena otázka, zdali
se dá tato hezká tradice nějak obnovit. Výsledkem jejího řešení se
stalo to, že není zapotřebí zakládat
a registrovat nějaký nový spolek,
ale v rámci zájmu o další setkání na
Řípu k těmto akcím vytvořit volné

uskupení těch hasičských sborů,
které by tyto akce organizovaly,
respektive se jich účastnily. Župa
by neměla mít trvalou strukturu ani
pevné hranice své působnosti a bylo
by činná pouze pro akce zapojených
sborů.  Na výroční valné hromadě
v Libkovicích 26 ledna 2020 se
setkali členové přípravného výboru
– Josef Pepa Nitra, Pavel Gerberg
(člen VV OSH Mělník), Luboš
Šťastný (starosta SDH Libkovice
pod Řípem), Roman Stanislav a Ivo
Šach (členové VV OSH Litoměřice),
kteří s vytvoření Podřipské hasičské
župy odsouhlasili a současně se stali
členy jejího výboru. Pátým členem
výboru je starosta SDH Roudnice
nad Labem Jakub Bakalár, který
dal dodatečný souhlas a zároveň
župa získala podporu SDH Velvary.
Starostou župy se stal šéfredaktor
Hasičského čtení a zakladatel setkání pod Řípem Josef Pepa Nitra,
otec myšlenky a hlavní organizátor
prvního setkání hasičů pod Řípem.
Župa je otevřena všem sborům,
které budou mít zájem jakýmkoliv

způsobem se zapojit do dalšího
setkání hasičů pod Řípem, které se
bude konat 24. října 2020 v rámci
oslav 102. výročí vzniku Československa a 120. výročí SDH Libkovice
pod Řípem a 155. výročí SDH Roudnice nad Labem. Návštěvníci se

mohou těšit na řadu ukázek, rekord
v dopravě vody a další překvapení.
Sbory, které se chtějí akce účastnit,
ať se registrují na hasici.podripem@
seznam.cz. Výhledově se počítá
s tím, že se tato akce bude opakovat
každé dva roky.  

Stavba požární Česko-polský projekt
stanice v Jaroměři Bezpečné pohraničí

Novostavba objektu požární stanice kategorie P1 bude v Jaroměři
sloužit pro jednotky HZS Královéhradeckého kraje a JSDH Jaroměř.
V objektu bude umístěna profesionální hasičská jednotka s počtem
21+1 hasič, vykonávající nepřetržitou službu ve třech směnách v počtu
7+1 hasič. Oproti současnému stavu
je plánováno rozšíření zázemí pro
posádku (jeden člen na směnu navíc), a to vzhledem ke zvyšujícímu
se počtu zásahů realizovaných v hasebním obvodu stanice a vzhledem

k plánované výstavbě dálnice D11
v blízkosti stanice.  Náklady na vybudování nové stanice jsou celkově
ve výši 81,4 milionu korun, z toho
čerpá HZS Královéhradeckého
kraje dotaci z Evropské unie ve výši
55,8 milionu korun. Projekt je financován z Integrovaného regionálního
operačního programu. Stavba byla
zahájena v loňském roce a zdárně
pokračuje.
aktuální foto pro Hasičské
noviny Josef Pepa Voltr

„Projekt Bezpečné pohraničí
a naše tříletá spolupráce s polskými
kolegy přispěly k zintenzivnění
kooperace jednotek požární ochrany a hodláme tyto vazby posilovat
i do budoucna,“ řekl ředitel HZS
Královéhradeckého kraje brig. gen.
František Mencl Za celou dobu
fungování projektu naplánoval HZS
Královéhradeckého kraje více než
třicet aktivit pro zástupce partnerů,
jednalo se o různé workshopy, výcviky nebo stáže. Čeští a polští hasiči se tak sehrávali při záchraně osob
ve výškách a nad volnou hloubkou,
záchraně osob z vody, uskutečnily
se výcviky potápěčů i hašení lesních
požárů. Konkrétně byl krajský sbor
odpovědný za tvorbu metodiky při
záchraně osob ve výšce a nad volnou hloubkou a podílel se také na
tvorbě metodiky zásahů při úniku

nebezpečných látek. Na obě témata
pak byly uspořádány mezinárodní
konference, které se konaly loni
v Peci pod Sněžkou. Jednou z posledních akcí, kterou HZS Královéhradeckého kraje v rámci projektu
Bezpečné pohraničí připravil, byl
kurz bezpečné jízdy. Zúčastnilo
se jej celkem 230 osob z řad HZS
Královéhradeckého kraje, JSDH
obcí v Královéhradeckém kraji
a polských hasičů. Výcvik byl zaměřen na zvládání vozidel v krizových
situacích, jako je například smyk,
aquaplaning, jízda v terénu a další.
V rámci teoretické a praktické části
se řidiči zdokonalili v tzv. defenzivní jízdě a získali cenné rady a zkušenosti, které jim poslouží v praxi
k lepšímu ovládání vozidel.
Foto: HZS
Královéhradeckého kraje

a majetku. Ochrana obyvatelstva zahrnuje úkoly civilní obrany (civilní
ochrany)  vyplývající z mezinárodního humanitárního práva definované Ženevskými úmluvami. Současně s přijetím tohoto zákona byl
realizován převod civilní ochrany
z působnosti ministerstva obrany do
působnosti ministerstva vnitra (respektive Hasičského záchranného

sboru České republiky). Slavnostní
koncert, který se včera konal v Betlémské kapli, byl především určitou
formou poděkování lidem, kteří se
před 20 lety na těchto zásadních
změnách a modernizacích systému
fungování HZS ČR podíleli. Pozvání na koncert od pana generálního
ředitele, genpor. Ing. Drahoslava
Ryby, přijala kromě zmiňovaných
„otců zakladatelů, také celá řada
významných osobností, jako například místopředsedkyně Vlády ČR
a ministryně financí, JUDr. Alena
Schillerová, Ph.D., Jeho Eminence
Dominik kardinál Duka OP, prezident Hasičského a záchranného
zboru Slovenské republiky, plk.
Ing. Pavol Nereča, starosta Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Jan Slámečka, a celá řada dalších
významných hostů.
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V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým
prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte zamíříme do města, které je spojené s největší vojenskou vzpourou první světové války.
Nebudeme se však věnovat Velké válce, ale webovým stránkám Sboru
dobrovolných hasičů Rumburk. I když je v závěru hlavní strany webu
uvedeno jasné varování, že je zapovězeno šíření obsahu webu bez souhlasu velitele SDH, nemůžeme si pomoci… Chceme totiž šířit jen samou
chválu o těchto webových stránkách, které jsou profesionální formou
i obsahem. Web je zároveň „přestupní stanicí“ k další prezentaci na síti
Facebook. Nechybí ani „tlačítko“, které vás okamžitě dostane na Youtube
s nahranými videosekvencemi. Celá web je vzorně aktualizován, kvalita
použitých fotografií je výborná. Fotografie jsou v některých částech webu
umístěny v náhledech v textu. Zároveň však nechybí možnost jejich zvětšení. Na webu můžete vyhledávat v archivu, který sahá až do roku 2004.
Statistiky jsou zobrazeny i grafikou! Celý web funguje na samostatné
doméně prvního řádu se snadno zapamatovatelným názvem. Na úvodní
straně webu najdete i „štítky“ (o jejich funkci jsme hovořili v minulém
čísle Hasičských novin). Zdařilý je odkaz, který informuje o historii
sboru, který je jedním z nejstarších sborů v Čechách (založen 1858). Dále
jsou zde odkazy věnované technice či členům sboru. Je zde i „návratové
tlačítko“, kterým se kdykoli vrátíte na hlavní stránku. Uživatel ocení
listování i v jednotlivých rubrikách, které jsou děleny podle tématu
např. na živelní události, nehody, únik nebezpečných látek, záchranu
osob a zvířat atd. Samozřejmostí jsou precizní kontakty i suma dalších
užitečných kontaktů včetně hlásné a předpovědní povodňové služby. Jediným klikem se dostanete i na aplikaci evidence pálení či zjistíte aktuální
radarová data o počasí. K dispozici je též zákon o požární ochraně (ve
formátu PDF). Webová stránka SDH Rumburk je opravdu velmi zdařilá,
přehledná a aktualizovaná. Je elektronickým informačním zdrojem, na
kterých mohou být rumburští dobrovolní hasiči právem pyšni.   

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase
Rokem 2020 vás v Hasičských novinách provází rubrika, ze které by
možná měl radost i pan Komenský. Proč? Protože právě on říkal: Svěřovat
věci pouhé paměti znamená zapisovati je do větru, neboť naše paměť je
prchává. Pamatujete si například, co se stalo ve druhé polovině února
2016? Snad jen matně? Naše nová rubrika vám chce připomenout události, zajímavé a důležité z obecného i hasičského hlediska, které se udály
již před více lety. Můžete pak porovnávat, zda je aktuální měsíc roku 2020
jiný či podobný, než byl ten, který se již po pás propadl do řeky času.

Koncert v Betlémské kapli

Letošní rok je pro Hasičský
záchranný sbor ČR rokem připomínání si 20 let fungování v novém
krajském uspořádání. V závěru
ledna   proběhl slavnostní koncert
v Aule Českého vysokého učení
technického v Praze – Betlémská
kaple, který symbolicky odstartoval
celou řadu připomínkových akcí.  
Hasičský záchranný sbor ČR měl
do 31. 12. 2000 nepoměrně složitější
organizační strukturu, než je tomu
dnes. Tehdejší Ředitelství HZS ČR
spravovalo 82 přímo řízených součástí (73 HZS okresů, 4 HZS měst, 5
vzdělávacích a technických zařízení
MV). Změnou krizové legislativy,
zejména přijetím zákona o HZS
ČR (zák. č. 238/2000 Sb.), zákona
o integrovaném záchranném systému (zák. č. 239/2000 Sb.), a krizového zákona (zák. č. 240/2000 Sb.),
došlo k zásadní změně systému,
podle kterého HZS ČR nově sestává z Generálního ředitelství HZS
ČR, 14 HZS krajů, školy a od roku
2008 se přidal také Záchranný útvar
HZS ČR v Hlučíně. Od 1. 1. 2001
byl v České republice zákonem

č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně
některých zákonů, také nově zaveden pojem ochrana obyvatelstva.
Ve smyslu tohoto zákona je ochrana
obyvatelstva chápána jako plnění
úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové
přežití obyvatelstva a další opatření
k zabezpečení  jeho života, zdraví

dle zprávy plk. Mgr. Rudolfa
Kramáře, vedoucího pracoviště komunikace sekce řízení
lidských zdrojů, Ministerstvo
vnitra-GŘ HZS ČR (redakčně
kráceno)

Pojďme se nyní podívat na slibovaný únor roku 2016. Tentokráte vám
nepřipomeneme žádný zajímavý hasičský zásah, ale jednu poutavou
prezentaci.  Ve čtvrtek 25. února 2016 proběhla prezentace záchranného
plavidla ASAR airboat určená pro profesionální hasiče z požární stanice
v Olomouci. Testované plavidlo nebylo vznášedlem, ale klouzalo po
speciálním kluzném polymeru. Jeho hlavní předností je to, že lze jej
použít jak pro jízdu na souši, tak i na vodě, je velmi stabilní při jízdě
i záchraně a má nulový poloměr otáčení v jakémkoli terénu. Použít ho
lze pro rychlou přepravu osob záchranářského týmu na dlouhé i krátké
vzdálenosti. Plavidlo je určeno pro extrémní situace, kdy je vodní tok silně
znečištěn plovoucími předměty, není znám stav vodních cest, případně
je nutné provozovat plavidla v zatopených částech měst nebo rozlehlých
bahnitých plochách pro veškerou možnou techniku nedostupných a při
jiných obdobných situacích. „Žádní hasiči v České republice zatím tuto
techniku nemají ve své výbavě. Užitečná by mohla být zejména při povodních a jiných živelních pohromách“, psalo se L.P. 2016. Jaká byla situace
v dalších letech? I běžný uživatele internetu dokáže objevit smlouvu
o výpůjčce plavidla ASAR airbort 8 mezi soukromou společností a HZS
Moravskoslezského kraje z roku 2018.
text s využitím webu HZS Olomouckého kraje,
ilustrační foto: asar.cz
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Špičková výbava
škodováckých
hasičů
Jednotku dobrovolných hasičů
měla ŠKODA AUTO už od roku
1905. Dnes disponuje profesionálními hasiči a tou nejmodernější
technikou. K dispozici má například vysokozdvižnou plošinu
o výšce 60 metrů! Ve výbavě mají
hasiči i dron s termokamerou, který
se může použít při velkých požárech, kdy je kvůli hustému kouři
nepřehledný prostor. Termokamera
na dronu přesně ukáže ohnisko
požáru a hasiči můžou soustředit
hašení přímo na správné místo.
Do nebezpečných míst, kde hrozí
například riziko výbuchu a lidé
by byli ohroženi na životě, vysílají
hasiči dálkově ovládaného robota.
Foto skoda-storyboard.com
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Rolba v nesnázích

Dvě jednotky hasičů byly na
začátku února vyslány k převrácené rolbě v Peci pod Sněžkou,
událost byla hlášena bez zranění
osob. Vzhledem k tomu, že se rolba
převrátila směrem k potoku, existovalo podezření na únik provozních
kapalin do vody. Z toho důvodu
byly o události vyrozuměny cestou
krajského operačního a informačního střediska také orgány ochrany
životního prostředí. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Trutnova a dobrovolná jednotka z Pece pod
Sněžkou. Hasiči rolbu zajistili proti
dalšímu pohybu a průzkumem zjistili, že kapaliny z ní se dostaly jen
do sněhu, vodní tok nebyl zasažen.
Pro jistotu na něj jednotky umístily
sorpční hady, kdyby došlo během
vyprošťování k dalšímu úniku.
Hasičům se podařilo rolbu vytáhnout zpět na komunikaci, z vozidla
unikly další náplně, naštěstí už jen

na komunikaci. Dobrovolná jednotka se pak postarala o odstranění
kontaminovaného sněhu.

Martina Götzová, tisková mluvčí
Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Zajímavý výcvik „na klidné,
tekoucí a zamrzlé hladině“ absolvo-

vala směna C ze stanice Hasičského
záchranného sboru Moravskoslez-

ského kraje (HZS MSK) v Bruntálu.
Odborná příprava byla obohacena
o seznámení s novým prostředkem
pro práci na vodě „Seabob“, určeným pro pohyb na vodě i pod vodou.
Elektromotor dodá rychlost až 27
km/h. Ovládání si osvojil každý
hasič během několika minut. Při výcviku byl použit čtyřpásový speciál
„Hāgglunds“. S tímto čtyřpásovým
dvoukabinovým speciálem vyjela
posádka přímo z hasičské stanice
v Bruntále a dorazila na místo
výcviku u Slezské Harty. Vozidlo
umožní dojet do takových míst, kam
se hasiči nejsou schopni dopravit
běžnou technikou.       HZS MSK

Evakuace aneb víc než jen „nohy na ramena“,
díl IV.

Plošná evakuace

Historie jičínských dobrovolných hasičů se začala psát 3. července roku 1870. Tohoto dne, na
valné hromadě Sokola jičínského,
byl ustaven odbor hasičský, do kterého se přihlásilo osmdesát členů.
Město Jičín se v té době zařadilo
mezi 30 prvních měst v Čechách
s organizovanou požární ochranou.
Po různých neshodách s vedením
Sokola byl dne 17. listopadu 1872
ustaven samostatný dobrovolný
hasičský sbor města Jičína. V té
době měl již 142 členů.

Záchrana osob v zimním terénu
    

V Krkonoších proběhl kurz bezpečného pohybu a záchrany osob
v zimním nepřístupném terénu.
Hasiči si v průběhu kurzu vyzkoušeli, jak se pohybovat v zimním
terénu, a to jak na sněžnicích, tak
na skialpinistických lyžích nebo
za využití speciální techniky –
skútru či čtyřkolky s pásy. Také
se seznámili s technikou pohybu
v exponovaném zaledněném terénu,
kde jsou zapotřebí stoupací železa
zvaná mačky, cepíny a další speciální jistící prostředky.
Součástí kurzu byla také lavinová prevence, práce s příslušnou lavinovou výbavou a nácvik záchrany
osob. Účastníci si také vyzkoušeli

vyhledání a záchranu osob v noci
i ve dne z nepřístupného terénu, a to
za využití lezecké techniky. Základem je také první pomoc v případě
záchrany osoby v zimním terénu,
tedy poskytnutí tepelného komfortu
a řešení hypotermie. Kurz prověřil
účastníky jak ve fyzické připravenosti, tak v použití lanových technik
v náročných zimních podmínkách.
Je určen pro lezecké skupiny HZS
ČR a každoročně jej organizuje
Učiliště požární ochrany ve Velkém
Poříčí, které spadá pod HZS Královéhradeckého kraje.
Foto: HZS
Královéhradeckého kraje

Balónky štěstí jsou velkým rizikem
ci (zaměřené na toto téma) Bc. Jan
Ondruch z Fakulty bezpečnostního
inženýrství v Ostravě: „Za objevitele balónků je vydáván čínský stratég, politik a vynálezce Zhuge Liang
známý také jako Zhuge Kongming.
Za dynastie Tří království (220–280
n. l.) byl Zhuge Liang zajat a uvězněn, aby dal vědět o svém uvěznění,
zkonstruoval balónek a poslal vzkaz
s žádosti o pomoc. Za nedlouho byl
osvobozen armádou, která dostala
jeho vzkaz na balónku.
Podle některých historiků experimentovali v Číně s balónky již od
3. století před naším letopočtem.“
V prostředí hustě obydlené krajiny
současnosti jsou ovšem balónky
štěstí výrazným požárním rizikem.
Zatímco například evropská legislativa nemá v tomto ohledu přesnou
direktivu a kompetence nechává
na jednotlivých státech (například
v Rakousku jsou balónky štěstí
zakázané), hasiči mají jasno. Svědčí
o tom řada příkladů z praxe. Například v roce 2011 byl balónek štěstí

EVAKUACE

Nabízíme vám další díl miniseriálu seriálu z pera Mgr. Bohumíra
Martínka, který je věnován evakuaci - jednomu z nejvýznamnějších a nejúčinnějších opatření, které chrání obyvatelstvo před účinky nejrůznějších
neštěstí, nehod či katastrof.
Nová koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 již hovoří o tom, že
při přípravě evakuačních opatření je potřebné brát v úvahu rozvoj automobilismu a s tím související možnosti zajištění vlastní dopravy evakuovanými osobami. Samovolná evakuace bude převládat nad organizovanou,
což odpovídá přístupům k řešení evakuace ve vyspělých státech. Pro
vybrané (handicapované) skupiny obyvatelstva z předpokládaných míst
ohrožení (jaderné elektrárny, chemické objekty, zátopová území) dále
připravovat a zajišťovat přednostní evakuaci do odpovídajících objektů.
K realizaci evakuace nedocházelo jen minulosti, ale je aktuální a častá
i v současné době. Jen několik příkladů ze světa i z ČR.

150 let
jičínských Výcvik se speciální technikou
hasičů

Svátek sv. Valentýna je za námi.
Jedná se o den, kdy mohou i k českému nebi ve větším počtu stoupat tzv.
balónky, chcete-li lampiony štěstí.
Pátrání po historii této kratochvíle
nás zavede až do starověké Číny,
kde se balónky používaly zejména
ve vojenství pro signalizaci. Brzy se
však staly i součástí lidových oslav.
Lidé pomocí balónků tzv. komunikovali s bohy. Vypouštění balónků
je mělo zbavit i negativní energie,
pomoci jim oprostit se od starostí
apod. Jak píše ve své diplomové prá-

Textem a obrazem

příčinou požáru střechy v centru
Zlína. Na jednom z tamních náměstí
byla provozována akce právě na
oslavu svátku všech zamilovaných.
Jeden z „valentynských poslů lásky“
však přistál na střeše administrativní budovy. „Od balónku vznikl
požár, který zasáhl krycí vrstvu
střechy, na které byla položena
izolační fólie a pod ní vrstva tepelné izolace z polystyrenu. Požár
byl doprovázen vysokými plameny
a hustým černým kouřem. Požárem
zasažená plocha byla odhadnuta
asi na 15× 20 m. Způsobena škoda
požárem byla odhadnuta na 1,5 mil.
Kč Včasným zásahem se podařilo
uchránit majetek asi za 10 mil. Kč.
Ohledáním střech na budovách na
náměstí byly rovněž nalezeny další
stopy po balónkách, které na nich
zanechaly stopy po hoření, ovšem
v těchto případech k požáru nedošlo
především vlivem jiných konstrukcí, použitých materiálů a krytin.“
(citace ze zmíněné diplomové práce).Nebezpečí balónků štěstí se

v plné síle ukázalo v nedávné době
v sousedním Německu.
O silvestrovské noci vypustila
skupina žen u města Krefeldu v Severním Porýní – Vestfálsku balónky
štěstí. Ty se snesly do nedaleké
ZOO, kde zapálily pavilon primátů.
V ohni zahynuly tři desítky zvířat
včetně šimpanzů, orangutanů a dalších. Přitom již v roce 2016 zaznělo
od německých hasičů varování.
V listopadu tohoto roku totiž slavila jedna německá rodina svatbu.
Vypuštěné balónky štěstí daleko
nedoletěly. O tom, že by přinesly
někomu štěstí, se vůbec nedalo mluvit… Zapálily totiž kotviště říčních
jachet na Rýnu. Majitelé ohněm
zasažených lodí viníky zažalovali.
Soud poslal „svatební dar“: pokutu
ve výši 50.000 eur. Proti balónkům
štěstí se v České republice nyní brání konkrétní městské samosprávy.
Balónkům štěstí „přistřihly“ křídla
již v Praze či Liberci.
Ilustrační foto: flickr

V září 2018 nařídily americké úřady kvůli hurikánu Florence evakuaci
1,7 milionu obyvatel Severní a Jižní Karoliny a Virginie. V těchto státech
a také ve státech Georgia, Maryland a Washington DC byl vyhlášen stav
pohotovosti. K urychlení evakuace byly čtyři dálnice v Jižní Karolíně
přeměněny na jednosměrné. Farmy V Severní Karolině přesouvaly dobytek
do bezpečí. V oblastech, kde platila výstraha hurikánu žije 5,25 milionu
lidí, a v místech, kde byla vyhlášena výstraha tropické bouře přebývá 4,9
milionu lidí. 29. května 2019 proběhla evakuace tisíců lidí z rozsáhlé oblasti
v okolí Vejprnické ulice v Plzni. Při výkopových pracích byla nalezena metr
dlouhá letecká puma z druhé světové války. Policie informovala, že byla
puma zneškodněná a zhruba ve 20:15 ukončila evakuaci. Evakuační střediska byla zřízena v 15. a 33. základní škole ve Skvrňanech a v dopravním
učiliště v Křimicích. Autobusy s evakuovanými jezdily od čerpací stanice
ONO na Domažlické třídě a z křižovatky Vejprnická-Tylova-Domažlická
u Škodovky. V lokalitě pracovalo osm dobrovolných a tři profesionální
jednotky hasičů, tj. asi 50 hasičů. Záchranáři evakuovali tisíce lidí z obytných domů, internátů, sportovního gymnázia, středního odborného učiliště
i velkého obchodu. V říjnu 2019 bojovali hasiči v Kalifornii s rozsáhlými
požáry. Plameny zde zničily přes 90 budov a donutily k evakuaci přes 220
000 lidí. Hořet začalo rovněž na okraji Los Angeles, kde má své rezidence
i řada celebrit. Evakuován byl např. Arnold Schwarzenegger a basketbalista
LeBron James. Nejvážnější situace byla ve vinařské oblasti Sonoma severně
od San Franciska, kde bylo nasazeno přes 3000 hasičů. Kvůli nebezpečí
vzniku nových požárů byly přerušeny dodávky proudu do domácností
a podniků a bez proudu zůstalo asi 1,5 milionů lidí. Důvodem tohoto kroku
byla možnost vzniku dalších katastrof z jisker. Rovněž v říjnu 2019 zanechal
za sebou ničivý tajfun Hagibis 35 mrtvých, kolem stovky zraněných a 17
pohřešovaných. Zasáhl největší japonský ostrov Honšú. Desetitisíce lidí
byly bez elektřiny a na šest milionů obyvatel obdrželo evakuační výzvu.
Pro Hasičské noviny zpracoval Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D.
ilustrační foto: youtube

Tajfun Hagibis prověřil schopnosti japonských záchranářů

Příhraniční
hasičská spolupráce

V posledním lednovém týdnu  
proběhlo setkání s velvyslancem
Spolkové republiky Německo ve
Vejprtech – Berensteinu. Tématem byla přeshraniční spolupráce
hasičských jednotek v souvislosti
s tragickým požárem v Ústavu sociální péče ve Vejprtech v neděli 19.1.
2020. Německá strana vyslovila
velké uznání zasahu českých hasičů.
Byly podrobně probrány základy

a styl dosavadní spolupráce. České
a německé jednotky v uplynulých
dvou letech zasahovaly společně
u sedmi událostí, z toho u 5 požárů
a dvou dopravních nehod. A to
převážně na české straně. Přítomní
byli seznámeni s připravovaným
dalším rozvojem spolupráce v rámci
předávání informací mezi operačními středisky.
Zdroj HZS Ústeckého kraje
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ZAUJALO NÁS...
Únik plynu po nehodě auta

Tři jednotky hasičů zasahovaly ve středu 29. 1. 2020 kolem poledne v Holčovicích (okres Bruntál) u nehody osobního automobilu,
který skončil v plotě, kde urazil hlavní uzávěr plynu (HUP) a plyn
začal unikat do okolí. Na místo vyjely dvě jednotky Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) – ze stanic
Krnov a Bruntál, odtud vyprošťovací speciál na podvozku Tatra 815,
společně s nimi jednotka dobrovolných hasičů Město Albrechtice.
Hasiči evakuovali z okolních rodinných domků dvě osoby, které se
v nich právě nacházely. Protože havarované auto zůstalo ležet na
HUP, hasiči utěsnili rozbitou plynovou trubku dřevěným kolíkem,
když po zvednutí auta nafukovacími vaky a spuštění auta na kolík jej
zatlačili dolů do trubky vahou motoru. Tím byl únik zastaven ještě
před příjezdem plynařů. Po příjezdu havarijní služby hasiči společně
s plynaři poškozenou trubku vykopali (obkopali) v chodníku a byla
stlačena plynaři. Evakuovaní obyvatelé se mohli vrátit domů. Až
po poledni tak mohli hasiči sundat havarované osobní auto z plotu
a plynové přípojky (HUP) pomocí hydraulické ruky vyprošťovacího
speciálu.                                                                    Foto: HZS ČR

Je tady únor a s ním nová soutěž. Odpovíte-li
správně na 4 otázky, budete zařazeni do losování
o knihu Hasičské pohádky 2, kterou, lze získat jen
účastí v projektech organizovaných Hasičským
záchranným sborem ČR. Své odpovědi na soutěžní
otázky zasílejte elektronicky do 29. února 2020 celostátnímu koordinátorovi preventivně výchovné
činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové na e-mail martina.talichova@grh.izscr.cz. Na první otázku je nutné
odpovědět slovně, k dalším třem otázkám stačí uvést
jen písmeno správné odpovědi. Nezapomeňte uvést
korespondenční adresu, abychom Vám mohli, v případě, že se stanete jedním z výherců knihy Hasičské
pohádky 2, zaslat Vaši výhru.
2. Proč nikdy nesmíme nechat otevřený oheň
bez dozoru? Obrázek ti může napovědět…

I v tomto roce se uskuteční řada mezinárodních závodů v požárním sportu. Závodit se bude v Chorvatsku, Ukrajině, Kazachstánu i Bulharsku. ilustrační foto mf

3. Sucho je období s přechodným nedostatkem
vody v krajině. Může způsobit velké ekonomické
škody a přináší s sebou i další rizika, například
nebezpečí vzniku lesních požárů nebo znečištění
vod. Co za sucha JE třeba:
A) Šetřit vodou
B) Připravit si evakuační zavazadlo
C) Pravidelně sledovat stav vody v nejbližší přehradě nebo rybníku
D) Stav sucha u nás nemůže nastat, tato problematika mě tedy nezajímá
4. V případě velkého požáru, při kterém hrozí
bezprostřední ohrožení zdraví a životů:
A) Musím se pokusit požár uhasit sám, teprve když
se mi to nepodaří, zavolám hasiče
B) Utíkám do bezpečné vzdálenosti a neprodleně
ohlásím požár hasičům na čísla 150 nebo 112
C) Musím zachránit ohrožené osoby, zvířata a majetek, ostatní zavolají pomoc
D) Hlavně nesmím nikde překážet, odejdu pryč.
kpt. Mgr. Martina Talichová,
GŘ HZS ČR

Otestujte si své hasičské znalosti!
Na téma:
Dopravní nehoda na pozemních
komunikacích
Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla
započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení
nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti
s provozem vozidla v pohybu.
Test: (správné odpovědi najdete „pod čarou“, zdroj testu
s laskavým svolením webu pozary.cz)
1. Nárazníkové postavení
u nehody:
a) chrání techniku před nebezpečím nárazu
b) chrání hasiče před nebezpečím nárazu
c) znamená postavení zasahujících vozidel velmi těsně za
sebou, tzv. „na nárazník“

2. Výstražnou vestu musí
použít:
a) všichni zasahující hasiči
b) hasiči, kteří usměrňují silniční provoz
c) hasiči, kteří mají schválený
třívrstvý zásahový oděv dle
vyhlášky 69/2014

3. Protipožární opatření spočívá například v:
a) přípravě na případný požární
zásah
b) zasypání uniklých provozních náplní sorbentem
c) ohrazení místa nehody
4. V případě zranění zvířete
vyžaduje velitel zásahu
součinnost s:
a) policisty
b) orgánem veterinární správy
c) orgánem životního prostředí
5. Odklon dopravy provádí:
a) zasahující hasiči
b) policisté ve spolupráci
s vlastníkem komunikace
c) operační středisko cestou
velitele jednotky
(pod čarou… ) Správné odpovědi:
1b, 2b, 3a, 4b, 5b

1. Vyber skupinu, kde jsou všechna čísla tísňového volání správná.
A) 113, 155, 159, 150, 158; B) 150, 157, 156, 158, 112
C) 155, 112, 158, 154, 150; D) 156, 112, 158, 150, 155

PRO CHVÍLE ODDECHU
Poznáte tento text?

Tajenka: „VERGILIUS AENEIS“

Vybrali jsme z jednoho slavného díla
světové literatury krátké úryvky, kde se
hovoří  o požáru… Poznáte, jak se toto
dílo jmenovalo a kdo byl jeho autorem?
Pokud ne, odpověď naleznete i v tajence
křížovky.  „Byli jsme Trójané kdys, byl
hrad náš, bývala skvělá trójská válečná
sláva — hněv Jovův přenesl všecko
k Řekům, hoří Trója, a Řekové pány
jsou města. Kůň, jenž ve středu města se
vztyčuje, vojíny chrlí, Sinón, nad námi
vítěz, pak šíří požáry všude s posměchem, jiné davy se branou dvojkřídlou
valí — tisíce, kolik jich kdys sem poslaly
Mykény velké… Tím však planoucí žár
své bezuzdné neztratil síly, nýbrž koudel
doutná i nadále v zavlhlých trámech
chrlíc plazivý dým — tak pozvolna užírá
oheň lodi a podél trupů se šíří záhuba
všude — marná je námaha reků v množství nalité vody…

Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve vydavatelství HASIČI, s. r. o. Adresa: ul. 28. října 850, Nové Město n. Met., PSČ 549 01, e-mail: hasicskenoviny@post.cz. ISSN 2336–8721. Podání novinových zásilek řešeno smlouvou č. P. P. 50208/2002. Sazba iris@studio-iris.eu.
Vedoucí redakce Miroslav Brát, tel.: 773 791 525, e-mail: hasicskenoviny@post.cz. Předplatné: 774 862 150, distribuce@hasicisro.cz. Inzertní oddělení: tel. 602 835 012; e-mail: agh.k@seznam.cz. Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem
vydavatele nebo redakce. Uzávěrka dalšího čísla je 28. 2. 2020, vyjde 6. 3. 2020.
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Více informací, fotky a videa najdete na:

Fotosoutěž
Hasičských
novin!z Iji
m
Pozvánka do Hasičského Věk
se
již
posuzuje
Snímky do soutěže přijímáme do 20. března 2020
muzea ve Starém Plzenci

stříkačka (kterou lze nyní vidět
v sedleckém Hasičském muzeu).
Mu zeu m se nachází v areálu
zbrojnice. Založil jej a spravuje
p. František Chrastil. Ten se stará
i o  prohlídky s odborným výkla-

dem o vystavované technice. Muzeum je otevřeno celoročně vždy
po předchozí domluvě. telefon
– 606 608 187, mail: chramilus@
seznam.
Foto: cz-museums.cz

Nová Iveca pro slovenské dobrovolné hasiče
Zástupci 23 obcí z okresů Nitra, Šala, Zlaté Moravce, Komárno, Levice, Nové Zámky a Topolčany
si 3. února převzali nová vozidla Iveco Daily. Na
celém Slovensku si tato vozidla postupně převezme
365 dobrovolných   hasičských sborů obcí! Nová
technika pro slovenské „dobráky“ je pořízena
v rámci projektu Ministerstva vnitra SR, který
se realizuje za podpory Evropského fondu regionálního rozvoje skrze Operační program Kvalita
životního prostředí.
Foto: dobrovilnihasici.sk

Vzdělávací středisko Ivana Kubičková – T. E. P., s. r. o., nabízí v Praze kurzy v oblasti
PO, BOZP a ekologie. Bližší informace tel. 603 441 171 nebo www.tep-kubickova.cz.

V sobotu 28. září se do Dvora Králové ček, a tak se 28. září 2005 začala psát hissjedou dobrovolní i profesionální hasiči na torie dnešních mistrovství. Na dokreslenou
IV. mistrovství ČR v klasických disciplí- je třeba konstatovat, že „Svatováclavský
MISTROVSTVÍ
ČR jak
DRUŽSTEV
nách CTIF. Tak jakoIV.
v minulých
letech si pohár“,
byla soutěž nazvána, se konal
V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH CTIF
přijedou zasouod roku 2005
28. září 2013
těžit i družstva
každoročně
od 10 hodin
ze sousedních
a počínaje rozemí. Z přihlákem 2010 se
šených jsou to
tato soutěž staženy z Maďarla oficiálním
ska, muži z NěMistrovstvím
Dvůr Králové nad Labem
mecka, z polČR v klasicStadion na nábřeží Jiřího Wolkera
ského Kadlubu,
kých disciplí28. září 2013 v 10 hod.
z rakouského
nách CTIF.
Dvůr Králové n. Labem
Zwingendorfu
Letošní mia dvě družstva
strovství ČR se
ze Slovenska. Ve Dvoře Králové nad La- bude opět konat na stadionu ve Dvoře Krábem se soutěž CTIF koná již podeváté. Ná- lové nad Labem od 10 hodin.
pad uspořádat v ČR soutěž v disciplínách
Záštitu hejtman Královéhradeckého
CTIF se zrodil po úspěšné účasti české re- kraje Bc. Lubomír Franc a předseda Česprezentace na hasičské olympiádě ve Va- kého národního výboru CTIF plk. Ing.
raždinu. Od nápadu k realizaci byl jen krů- Drahoslav Ryba.

MČR v disciplínách CTIF
PROGRAM
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Prezence
Trénink
Zahájení soutěže
Plnění disciplín
Vyhlášení výsledků

Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a předsedy Českého národního výboru CTIF plk. Ing. Drahoslava Ryby
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Přečtete si v z

Dne 9. září vyšlo nové číslo
112 – odborného časopisu požá
ny, IZS a ochrany obyvatelstv
du časopis informuje o grantec
ré se váže neinvestiční dotace
ho rozpočtu ČR uplatněná pr
tvím MV-generálního ředitelstv
v roce 2014 pro nestátní nezisko
zace. V bloku věnovaném požár
přináší rozbor zásahu na rozsáh
vý požár ve skladovacím objek
vě nad Doubravou v okrese Ch
hož likvidace trvala více než tř
seznamuje s některými problém
pečování zdrojů vody pro haše
a s poznatky o nových filtrech pe
tic z hlediska rizika vzniku požá
bilů. V oblasti IZS informuje o
čí zaplynovaných přepravních
a představuje jednotku HZS po

plášť čerpadla - novinka

Vydává SH ČMS ve vydavatelství HASIČI, s.r.o. Adresa: ul. 28. října 850, Nové Město n. Met., PSČ 549 01, tel.: 491 472 666, e-mail: hasici@tiscali.cz. Noviny jsou registrov
Čejchanová, e-mail: ecmail@seznam.cz. Předplatné vyřizuje pouze redakce, tel. 491 474 150. Inzertní oddělení: tel. 606 313 956; e-mail: agh.k@seznam.cz. Podepsané články

více informací na

www.vezeko.cz

PŘESTAVBA SKŘÍNĚ PS 12 na podvozek VEZEKO

HYDRAULICKÉ
NAVIJÁKY l ELEKTRICKÉ
NAVIJÁKY 12 V, 24 V
Cena podvozku pod PPS 25 650,- Kč
/ 31 037,- Kč
Výškově stavitelná oj
- příplatek 12 500,- Kč
/ 15 125,- Kč
PŘÍSLUŠENSTVÍ
bez DPH

vč. DPH

bez DPH

vč. DPH

Provádíme montáž na hasičská vozidla,
včetně schválení a zápisu do technických
záruční
pozáruční
servis
MOŽNOST MONTÁŽE STAVITELNÉ OJE S VÝMĚNNÝM PŘIPOJENÍMprůkazů,
NA KLOUB
ISO 50aNEBO
OKO ISO
40 S
Naši nabídku si vyžádejte na adrese:
SEAL navijáky, s. r. o.
U Panelárny 6a
772 00 OLOMOUC
tel.: 585 311 540,
tel./fax: 585 311 539
e-mail: seal@seal-navijaky.cz
http://www.seal-navijaky.cz
Celková hmotnost 750 kg I Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg I Konstrukční rychlost 130 km/hod I Kola 185 R 14C

SLEVA PRO HASIČE: 20 % NA VEŠKERÉ NAVIJÁKY!
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