?

Peshtigo 1871 – Hoříme!
...volání o pomoc na straně 3

Životický lesík 2020
...o soutěži pro mladé hasiče píšeme na straně 4
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Spanilá jízda – 150 let SDH Choceň

Hasiči z devíti českých a polských jednotek požární ochrany se účastnili taktického cvičení „Likvidace lesního požáru v česko-polském pohraničí“. Foto: mf

Povodí Moravy podporuje hasiče

6. výroční sjezd
Moravské hasičské
jednoty

Letos republika opětovně čelila síle
bleskových povodní, se státní podnik
Povodí Moravy rozhodl podpořit jednotky sborů dobrovolných hasičů a vypsat
grantové řízení zaměřené na financování
prostředků určených k zásahu právě
při povodňových situacích a při likvidaci
jejich následků.
O podporu v celkové výši 100 tisíc korun mohou žádat jednotky sborů dobrovolných hasičů až do 30. října 2020.
Grant je zaměřen na f inancování
prostředků určených k zásahu při povod-

ňových situacích a likvidaci následků
povodní (např. protipovodňové pytle,
vysoušeče zdiva, svařovací soupravy,
čluny, elektrocentrály, čerpadla, prostředky na dezinfekci, žebříky, stany a další
prostředky).
O grantovou podporu mohou požádat
jednotky sbor ů dobrovolných hasičů
obcí nebo občanská sdružení (spolky)
se zaměřením na oblast požární ochrany
v lokalitě působnosti Povodí Moravy, s. p.,
a to do 30. října 2020.
Zdroj: Povodí Moravy

Šestý výroční sjezd Moravské hasičské
jednoty se bude  konat v sobotu 14. listopadu 2020 v prostorách Kulturního domu
v Bedřichovicích. Moravská hasičská
jednota má členskou základnu 6 000 osob
sdruženou v 54 sborech. V letošním roce
byly SH ČMS a MHJ signatáři společného
memoranda o prohloubení spolupráce
hasičů v ČR.  

V čase stále se prohlubující digitalizace
zažívají klasické tištěné noviny složité
období. Zatímco elektronickou poštu
odešlete jediným kliknutím na klávesnici
počítače, příprava i samotná distribuce
novin k předplatitelům je složitý úkon,
který si nezadá s prací manufaktury někde
v úsvitu průmyslové revoluce. Noviny musíte expedovat z tiskárny, správně přeložit,
nalepit štítek s adresou, slepit, přemístit,
naložit, převézt na poštu… Mnoho a mnoho úkonů, abyste nakonec našli výtisk
novin ve vaší poštovní schránce. Právě
fyzické poštovní doručování výtisku se
stává velkým problémem. Nejde pouze
o skokové zdražení poštovních služeb
společností Česká pošta, s. p., nově se
jedná i o povinnost dodat na poštu k distribuci každý výtisk zabalený do nepro-

dyšně uzavřené fólie. Chápeme snahu
pošty chránit výtisk novin při distribuci,
aby doputoval do poštovní schránky
nepoškozený. Problémem je, že spolu
se zvýšením poštovného povinnost zabalit
každý výtisk generuje extrémní náklady
na poštovné. Hasičské noviny, vydávané
společností Hasiči, s. r. o., Nové Město
nad Metují, jsou financovány ze třech
základních zdrojů: předplatné, příspěvek
od Kanceláře SH ČMS, příjmy z otištěné
reklamy. Snažíme se v tomto tématu komunikovat s pražskou Kanceláří SH ČMS,
jsme rádi za všechny klienty – inzerenty,
kteří si dávají do Hasičských novin placené prezentace. Zásadní pro ekonomickou
stabilitu Hasičských novin je ovšem předplatné. Z toho důvodu si dovoluji oslovit
vás, předplatitele Hasičských novin z řad

jednotlivců i institucí. Hasičské noviny,
které vycházejí již 31. rokem, jsou v závěru letošního roku ohroženým  druhem.
O jejich faktické existenci samozřejmě
rozhoduje vydavatel – SH ČMS, pro kterého společnost Hasiči, s. r. o., periodikum
vydává. O tom, zda budou Hasičské noviny schopny platit faktury tiskárně a poště,
zda dokážeme uhradit všechny nezbytné
náklady, o tom všem rozhodují především
jejich čtenáři, kteří si noviny předplácejí.
Až vám v blízké době přijde předplatné
Hasičských novin na rok 2021, budete rozhodovat o tom, zda bude z ekonomických
důvodů rok 2020 časem, kdy Hasičské
noviny zaniknou, nebo zda pro ně bude
na obzoru nějaká, byť složitá budoucnost.
Předplatné na 24 vydání roku 2021 bude
o 100 Kč vyšší, než tomu bylo v roce 2020

Každý rok tradičně choceňští dobrovolní hasiči pořádají několik akcí pro
veřejnost. Hasičský ples, den otevřených
dveří u příležitosti svátku sv. Floriána,
Memoriál Fr. Kalouse – soutěž pro mladé
hasiče. Bohužel letošního roku se podařilo
uskutečnit pouze hasičský ples, vzhledem
ke koronavirové situaci výbor rozhodl
ostatní akce pro veřejnost odložit. Na konci
prázdnin jsme chtěli navíc oslavit i naše
významné výročí, a to 150 let od založení
první hasičské organizace v Chocni. Sobota 29. srpna byl den, kdy měly oslavy
proběhnout. Velice nás mrzí, že jsme se
nemohli setkat s veřejností, protože přízeň,
kterou nám účastí na našich akcích projevují, nás velice těší a velmi si jí vážíme.
Proto jsme se jako malé připomenutí toho,
že jsme tu již 150 let pro naše spoluobčany,
pro jejich bezpečnost a případnou pomoc,
rozhodli poprvé v novodobé historii sboru a výjezdové jednotky města Choceň
uspořádat Spanilou jízdu právě 29. 8. od
17:00 hod. Od hasičské zbrojnice vyjela
kolona prakticky veškeré naší hasičské
techniky včetně té historické a speciálního
hasičského Trabantu a během jedné hodiny
projela všemi hlavními ulicemi města. Byli
jsme potěšeni účastí našich spoluobčanů na
trase průjezdu a jejich kladnou reakcí na
tuto akci. V hasičském sboru se za 150 let
vystřídalo mnoho generací choceňských
občanů, kteří svou obětavou prací pro
město byli příkladem pro ostatní. Jak už to
v životě bývá, vyskytly se i ve sboru chvíle
ochabující činnosti. V naší kronice mnohdy
čteme, že ne všichni členové plní povinnosti tak, jak se sluší na člena hasičského
sboru. Čteme však také o vynikající a obětavé práci řady našich členů. Nikdy však
sbor neustal v práci, vždy plnil dobrovolně
převzaté úkoly. A že činnost sboru je uznávána, o tom svědčí řada diplomů a čestných
uznání. Je nutno také velice ocenit přístup
městského zastupitelstva za posledních
30 let, kdy došlo k významnému zlepšení
podmínek pro práci dobrovolných hasičů.
Výstavbou nové hasičské zbrojnice v le-

tech 1994 až 1996 se výjezdová jednotka
v roce 2001 (po 29 letech) dočkala i nového
vozu CAS 16 na podvozku Praga. V roce
2005 i nového automobilu Mercedes Benz
Sprinter na dopravu osob a v roce 2017 za
přispění evropské dotace i nového vozu
CAS 30 na podvozku Tatra Force. I výstroj
a výzbroj výjezdové jednotky je pravidelně
doplňována a obnovována a je na velice
dobré úrovni.
V současné době je kromě preventivně
výchovných a společenských akcí sbor,
jemnovitě výjezdová jednotka kategorie
JPO II., zaměřen hlavně na zabezpečení
výjezdů k různým událostem v daném
hasebním obvodu.
V posledních letech se počet výjezdů
navýšil v průměru na více jak 100 ročně,
například v roce 2019 to bylo 157 výjezdů.
Značně stoupl počet výjezdů k dopravním
nehodám a technické zásahy. Naše výjezdová jednotka patří co do počtu výjezdů
již po několik let na přední místo mezi
dobrovolnými jednotkami Pardubického
kraje. V dosavadní historii sboru se v jeho
vedení vystřídalo 18 velitelů a 13 starostů.
Za tuto dobu byly vydány čtyři almanachy
–amátníky, a to v letech 1928, 1970, 2000
a v roce letošním. Vlastníme tři prapory,
první byl vysvěcen v roce 1881, druhý
v roce 1936 a nový prapor  v roce 2015. Je
započato s psaním již třetí kroniky sboru
a máme také bohatou fotodokumentaci.
Za SDH Choceň,
kronikář Kubík František

Hasičské noviny – ohrožený druh

…další test najdete na straně 7

Za redakci Mirek Brát,
za společnost Hasiči, s. r. o.,
Nové Město nad Metují
Ilona Reichmannová, jednatelka

Pozvánka do Hasičského
muzea Sayda
...pozvánka na stranu 8

90820–00906 Pardubice

Otestujte si své
hasičské znalosti

(jedná se o navýšení o 4,20 Kč na jedno
vydání novin). Důvodem je výše popsané
navýšení poštovních služeb a dalších vstupů při tisku novin. Nové roční předplatné
Hasičských novin ve výši 499 Kč bude
svým způsobem čtenářským referendem,
jehož otázka bude znít: Mají Hasičské
noviny vstoupit i do roku 2021? Ano či
ne? Správnou odpověď na otázku nyní
nemusíte zaškrtnout. Její odpovědí bude,
zda budete ochotni  vydat ze své peněženky či třeba pokladny sboru za 24 vydání
Hasičských novin v roce 2021 o 100 Kč  
více, než tomu bylo v letošním roce.

Hasiči „na síti“
...rubrika na straně: 5
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Oheň se zakousl do střechy rodinného domu

Při každé sumarizaci hasičských zásahů za uplynulé období,
které vytvářejí naši pravidelnou
stránku Událostí, si říkáme, za
kolika z nich je nedbalost. Pojďme
se tak podívat až „ke kořenům“
tohoto v běžné mluvě i hasičských
protokolech běžného výrazu. Dostaneme se až k římskému právu,
kde byla nedbalost (latinsky culpa)
nižší formou zavinění. Současné
trestní právo si jí všímá, až když
je to úmyslné zavinění, pokud
zákon výslovně nestanoví, že je
dostačující zavinění z nedbalosti.
Nedbalost může být vědomá (culpa
luxuria), nevědomá (culpa negligentia) nebo hrubá (culpa lata).
Latina a právníci v tógách mysleli

i na kajícné přiznání viny. To se
člověk narovnal, pohlédl pravdě
do očí, případně zabušil teatrálně do prsou a pronesl magickou
formulku: Mea culpa, mea culpa,
mea maxima culpa – má chyba,
má chyba, má největší chyba.
V právu trestním i v právu týkajícím se například náhrady škody
to samozřejmě zdaleka nestačilo,
v antice ani v moderních časech.
O té nešikovné kočičce (píšeme na
této stránce), kterou hasiči dlouhé
hodiny za pomocí nejmodernější
techniky dostávali z průšvihu, ani
nemluvě. Na tu jsou naše právnické
litanie a paragrafy opravdu krátké.

Krátce před půlnocí z pátku na
sobotu 28.–29. srpna nahlásili svědci požár balkonu rodinného domu
v Ostrově na Karlovarsku. Další
oznamovatelé upřesnili, že se požár
šíří na střechu domu a že uvnitř
jsou pravděpodobně nějaké osoby.
Při příjezdu první jednotky hasičů
na místo opustily dům dvě osoby,
které si převzala záchranná služba,
oheň se již šířil střechou. Hasiči
důkladným průzkumem vyloučili,
že by se uvnitř objektu nacházel
někdo další, zároveň likvidovali
požár i za použití speciálního
hasicího zařízení Cobra. I díky
rychlému zásahu se oheň nerozšířil
na vedlejší část dvojdomku. Na
místě zasahovaly jednotky hasičů
při II. stupni požárního poplachu.
Bylo nutné část střešní konstrukce odkrýt, aby se zlikvidovalo
skryté šíření. Po třech hodinách
byl požár uhašený, hasiči pomohli
s provizorním zakrytím poškozené
střechy a opravou vstupních dveří.

Majitel objektu odhadl škodu na
2 miliony korun, příčina požáru
je v šetření.
Zasahující jednotky: HZS Karlovy Vary (CAS 20 T815, AŽ 37 Iveco), JSDH Ostrov (CAS 20 Man),
JSDH Hájek (CAS 30 T815-7),

Jednotky druhého stupně požárního poplachu vyjely o prázdninách k požáru lesního poros-

Náročná záchrana kočky se šťastným koncem
nacházel v jednom z domů, hasiči
udělali sondu, aby zjistili, kde se
zvíře nachází a kde bude nutné vyvrtat díru, aby ho dostali ven živé.
Za pomoci štěrbinové kamery byla
zjištěna přesná poloha kočky a následoval složitý proces, protože
vytváření většího otvoru k její záchraně muselo být velmi opatrné,

tu v Ralsku na Českolipsku. Po
příjezdu jednotek na místo bylo
průzkumem zjištěno, že se jed-

ná o požárem zasaženou plochu
o rozloze cca 140 × 50 m v těžce
přístupném a skalnatém terénu.
Požár se postupně rozšířil až na
plochu 200 × 60 m. Na místo
události byly vyslány nejdříve
čtyři jednotky hasičů, jejich počet se však postupně navýšil až
na jedenáct jednotek. Zásah byl
veden devíti vodními proudy.
Velitel zásahu si na místo povolal
velkoobjemové cisterny a další
potřebnou mobilní požární techniku. Pro dálkovou dopravu vody
bylo zřízeno čerpací stanoviště na
nedalekém Hradčanském rybníku.
Hasičům práci komplikoval silný
vítr, který neustal po celou dobu
zásahu. Příčina a okolnosti vzniku
požáru jsou předmětem šetření.
por. Bc. Lucie Hložková
Foto: HZS Libereckého kraje

Za požárem byla nedbalost
V sobotu 5. září 2020 dopoledne
zasahovali hasiči u požáru dřevěné
kůlny s nářadím v Palkovicích na
Frýdecko-Místecku. Událost byla
na tísňovou linku hasičů ohlášena
pět minut po půl jedenácté. Na místo
byli vysláni hasiči ze stanice HZS
MSK ve Frýdku-Místku a dobrovolné jednotky obcí Palkovice, Frýdlant
nad Ostravicí a Metylovice. Už při
příjezdu profesionálních hasičů
k zásahu byl objekt o půdorysu při-

V sobot u 5. zář í k rátce po
deváté hodině přijalo operační
středisko středočeských hasičů
oznámení o kočce zaseknuté mezi
dvěma domy ve Ctiborově ulici
v centru Kladna. Kočka spadla do
přibližně 30 centimetrů široké mezery mezi dvěma domy a sama ani
s pomocí majitelky nebyla schopna
dostat se ven. Operační důstojník
k události vyslal profesionální jednotku z kladenské stanice a začal
boj o čas, protože nebylo jasné,
zda zvíře není zraněné. Na pomoc
přijeli i strážníci městské policie
s odchytovou tyčí, která ovšem
nebyla dostatečně dlouhá. Hasiči
zkusili vyděšenou kočku vyprostit
za pomoci lanové techniky, ale
ani tento způsob nevedl k úspěchu. Po zvážení dalších možností
bylo rozhodnuto, že jednota (se
souhlasem majitele nemovitosti)
vyvrtá v sousedním domě díru
do zdi, aby získala lepší přístup
do mezery. Jelikož šlo o poměrně
složité vyprošťování, byl z kladenské stanice přivolán vyprošťovací
kontejner. Z obchodu, který se

JSDH Jáchymov (CAS 20 MB),
JSDH Nejdek (CAS 15 Man), JSDH
Boží Dar (CAS 20 T815), JSDH
Pernink (CAS 15 Man), JSDH
Nová Role (CAS 20 Renault), JSDH
Kyselka (CAS 20 Scania).
HZS Karlovarského kraje

Požár v nepřístupném terénu

redakce

na místo použili hasiči k likvidaci
požáru dva hasební proudy vody
a třetím ochlazovali vedlejší těsně
přilehlou nemovitost. Při hašení
hasiči postupně rozebírali konstrukci střechy, vše kontrolovali
termokamerou a dohašovali skrytá
ohniska. Ke zranění osob nedošlo. Na dohlídku zůstali na místě
místní dobrovolní hasiči. Příčinu
vzniku požáru přijel na požářiště
šetřit vyšetřovatel hasičů. Ten
ji vyhodnotil jako nedbalostní
jednání při spalování odpadu.
Škodu předběžně vyčíslil na 200
tisíc korun.
dle zprávy
por. Mgr. Lucie Javoříkové,
tiskové mluvčí
HZS Zlínského kraje

TELEGRAFICKY
„Speciál“ v akci
Dvě jednotky pražských hasičů
zasahovaly od 10:19 hodin v úterý
1. září v ulici Žitomírská v Praze
10, u střetu dodávky s osobním
automobilem. Jedna zraněná osoba byla v době příjezdu jednotky
na místo již v péči ZZS, hasiči
nemuseli řidiče vyprošťovat. Dodávka ležela přes komunikaci na
boku, velitel zásahu proto povolal
technický vyprošťovací automobil
s hydraulickým ramenem, pomocí
kterého dostali hasiči dodávku zpět
na kola.               HZS hl. m. Prahy

Majiteli začal hořet dům před očima
Nechat oheň bez dozor u se
nevyplácí, což na konci prázdnin
pochopil i majitel nově zakoupené nemovitosti ve Zborovicích-Medlově na Kroměřížsku. Muž
vyklízel dům a nepotřebné věci
házel na ohniště a postupně pálil.
V poledne si jen na pár minut zašel
do vedlejšího domu k příbuzným
na oběd. Oheň však přeskočil
na přístřešek, starou králíkárnu
a až na střechu rodinného domu.
Vyděšený muž ihned volal na
tísňovou linku o pomoc. Na místo požáru vyjelo sedm jednotek
hasičů, profesionálové ze stanic
Kroměříž a Morkovice-Slížany
a dobrovolné jednotky z Medlova, Morkovic-Slížan, Roštína,
Zborovic a Zdounek. Po příjezdu

Události

bližně 3 × 6 metrů zcela zasažen plameny. Požár se podařilo lokalizovat
minutu před jedenáctou hodinou,
další necelou půlhodinu zabralo
celkové dohašování a rozebírání
zasažených konstrukcí. Po závěrečném průzkumu termokamerou
si místo převzali vyšetřovatelé. Ti
stanovili jako příčinu vzniku požáru nedbalost a škodu předběžně
odhadli na 150 tisíc korun.
HZS Moravskoslezského kraje

Při pádu letadla se zranili dva lidé

aby neutrpěla další zranění. Celá
akce trvala skoro tři hodiny, ale po
této době se podařilo předat živou
kočku majitelce, která s ní odjela
na kontrolu k veterináři.
por. Ing. Tereza Fliegerová,
tisková mluvčí HZS
Středočeského kraje
Poslední srpnový den krátce po
čtrnácté hodině zasahovaly čtyři
jednotky hasičů u pádu letadla
u obce Bořitov. Dva zranění lidé

byli nalezeni mimo letadlo. Ve
spolupráci se ZZS JmK hasiči
asistovali při jejich ošetření. Hasiči zajistili letadlo protipožárním
opatřením. Letadlo strhlo dráty
elektrického vedení, které následně
zapálily strniště a balíky slámy. Do
boje proti plamenům jednotky nasadily i vysokotlaký proud. Požár
nezpůsobil žádnou škodu. Kolem
páté hodiny se všechny jednotky
vrátily zpět na základnu.
Petr Příkaský,
HZS Jihomoravského kraje

Požár vozidla hasil řidič i obsluha restaurace
Řidič dodávkového vozidla
v Pardubicích dopoledne 4. září
zastavil u restaurace, vyložil zboží a při vyzvednutí dokumentů
z kabiny vozu si stačil všimnout,
že mu začínají šlehat plameny pod
motorem. Okamžitě všeho nechal
a společně s obsluhou místní restaurace začali všichni hasit hasícím přístrojem a hadicí s vodou. To
už přijeli hasiči, automobil důklad-

ně dohasili a ochladili. Na místo se
dostavil vyšetřovatel příčin požárů
por. Aleš Janda, DiS.: „Příčina
vzniku požáru je technická závada
v motorovém prostoru, výše škody
je předběžně vyčíslena na 0,5 milionu korun.“ Při záchraně vozidla
nebyl nikdo zraněn.
Jana Poláková, asistentka,
HZS Pardubického kraje

Tragická dopravní
nehoda

V srpnu přijala operátorka tísňové linky 112 Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina
hlášení o dopravní nehodě dodávkového a nákladního automobilu
na obchvatu Golčova Jeníkova
na Havlíčkobrodsku. Na místo
události vyjely jednotky profesionálních hasičů ze stanic v Ledči na
Sázavou a Čáslavi společně s jednotkou sboru dobrovolných hasičů
z Golčova Jeníkova. Při nehodě dva
lidé zemřeli a dalších sedm se zranilo. Hasiči pomohli zdravotníkům
s ošetřením zraněných osob. Na
havarovaných vozidlech hasiči provedli protipožární opatření a místo
události technicky zabezpečili.
Příčina, průběh a veškeré okolnosti
dopravní nehody jsou předmětem
policejního vyšetřování.
kpt. Ing. Bc. Petra Musilová,
tisková mluvčí
HZS Kraje Vysočina

Třetí stupeň poplachu

Během noci a rána 7. září likvidovaly hasičské jednotky požáry
tří prázdných budov ve Vejprtech.
V 0:24 byl hlášen požár domu
v ulici Boženy Němcové, ve 2:09
hořela opuštěná továrna v Tyršově
ulici a ve 3:40 byl nahlášen požár
v Husově ulici.
Probíhá vyšetřování příčin jejich
vzniku, z důvodu velkého počtu nasazených jednotek byl ve Vejprtech
v noci vyhlášen třetí stupeň poplachu. Celkem zasahovalo 17 jednotek. Z toho 9 jednotek z Ústeckého
kraje, 3 jednotky z Karlovarského
kraje a 5 německých jednotek.
HZS Ústeckého kraje

Požár dřevníku

V ulici Na Staré Cidlině likvidovali v září profesionální hasiči
z Nového Bydžova a JSDH Nový
Bydžov a Skřivany požár větší
kůlny. Při požáru nebyl nikdo
zraněn. Jednalo se objekt o velikosti asi 20 × 10 m, požár byl už
v pokročilejší fázi hoření. Na likvidaci plamenů nasadili hasiči dva C
vodní proudy a jeden vysokotlaký
proud. Požár se podařilo hasičům
lokalizovat po 8. hodině. V kůlně
bylo uložené dřevo, které musely
jednotky následně vyskladňovat.
Škoda, kterou oheň způsobil, byla
předběžně vyčíslena na 150 tisíc
korun, zásahem jednotek se podařilo uchránit hodnoty představující
odhadem 250 tisíc korun.
Martina Götzová,
tisková mluvčí HZS KhK
Foto: HZS KhK
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Peshtigo 1871 – Hoříme! Potřebujeme pomoc!

Inferno ohně a žáru v Peshtigu podle dobové kresby.

V minulém roce jsme se na tematické stránce Hasičských novin věnovali rozsáhlému požáru, který postihl americké město Chicago v roce 1871 (Hasičské
noviny č. 20/2019). Nyní se po necelém roce opět vracíme do Spojených států
amerických druhé poloviny 19. století. Chceme popsat a připomenout nejtragičtější požár v historii USA, jehož dějištěm byla oblast městečka Peshtigo
nedaleko Michiganského jezera ve státě Wisconsin. Požár se zde rozhořel ve
stejný den jako v Chicagu – 8. října 1871. Shoda času není však zdaleka posledním společným jmenovatelem mezi  požáry v Chicagu a Peshtigu.
Lesní požár
Velký požár Chicaga byl tragickou událostí v historii Spojených států. Zahynulo v něm okolo
300 lidí. Oheň za sebou zanechal
i obrovské materiální škody na
městské infrastruktuře. Požár,
jenž zničil Peshtigo a okolí, si
však vybral ještě mnohem  krutější
daň. Počet mrtvých je odhadován
mezi 1 500–2 500 lidí. Přesné
počty obětí nemohly být stanoveny i z toho důvodu, že Peshtigo
čelilo v té době  masivní migrační
vlně. Den před požárem přijel
například parník plný italských
přistěhovalců. Všichni zahynuli
při požáru. V hromadném hrobě
bylo bez identifikace pohřbeno 350
obětí. Oheň zničil obrovskou plochu zalesněného pobřežního pásu
u Michiganského jezera o rozloze
okolo půl milionu hektarů. V po-

rovnání s požárem Chicaga byly
události v Peshtigu klasifikovány
jako lesní požár. Padly mu za oběť
město Peshtigo řada okolních vesnic a farem.    

Bolest a utrpení
Za nejpravděpodobnější příčinu
vzniku požáru v Peshtigu je nyní
pokládáno působení člověka – kolonizátora, který pomocí ohně získával novou půdu pro zemědělské
účely i stavbu železnice. Vzniku
velkého požáru v oblasti v té době
nahrávaly i meteorologické podmínky: silný vítr a sucho. Žďáření
se vymklo kontrole a rozpoutala
se ohnivá bouře, která místy postupovala rychlostí i více než 100
kilometrů za hodinu. Oheň v Peshtigu přeskočil stejnojmennou řeku
a zničil obě části města. Někteří

Žhářem mohlo být, podle různých teorií, i mimozemské těleso.

lidé se dokázali uchránit před žárem skokem do řeky či do některé
z místních studní. Většinu obyvatel
však oheň dostihl na otevřeném
prostranství či uvěznil v budovách
a sklepeních. Docházelo ke scénám
plným nezměrného utrpení. Jeden
z přeživších například popsal situaci, jak několik mužů, jejichž těla
v malém lesíku již začaly stravovat
plameny, naráželo hlavou záměrně na pařezy ve snaze usmrtit se
a uniknout tak nepředstavitelné
bolesti při uhoření zaživa. Guvernérovi Wisconsinu L. Fairchildovi
přišla z Peshtigu krátká a výmluvná zpráva: Hoříme! Pošlete pomoc!

Požární rizika
Peshtigo, stejně jako většina
městeček amerického Středozápadu, bylo z hlediska možného požá-

ru velmi zranitelné. Většina staveb
zde byla dřevěných, ve městě
a okolí dominoval dřevozpracující
průmysl, komunikace pokrývala
vrstva pilin z všudypřítomných
pilařských provozů, dřevěný byl
i most rozdělující Peshtigo na dvě
části. Obyvatelé si to uvědomovali,
takže již 23. září 1871 byly ve městě
shromážděny velké zásoby vody
pro případné hasební práce. Pro boj
s ohnivou bouří, ve které stromy
v lesích doslova explodovaly, to
samozřejmě stačit nemohlo.    

V podezření kometa
Pojďme se ještě vrátit k příčině
rozsáhlých požárů, které v jednom
jediném dni postihly Chicago, Peshtigo i další místa v okolí Velkých
jezer. Právě tato časová koordinace
zavdala důvod ke vzniku různých
teorií, z nichž jedna přetrvala i do
21. století. Zmínili jsme ji i v článku věnovanému tzv. Velkému
požáru  Chicaga. Již v roce 1883 se
objevila teorie, že za těmito požáry
je pád mimozemského tělesa, které
se v atmosféře rozdělilo a jako
ohnivé šípy zasáhlo velkou oblast
Spojených států. V podezření byla
zejména kometa Biela. U ní bychom se mohli pro zajímavost na
chvíli zastavit, protože ji objevil
rakouský důstojník a astronom
Wilhelm von Biela (1782–1856)

Ničivé požáry zasáhly v roce 1871 více lokalit amerického Středozápadu.

během svého pobytu ve východočeském pevnostním městě Josefov.
I sám Biela měl české kořeny. Byl
potomkem pobělohorských exulantů pánů z Bílé, kteří uprchli z Čech
po bitvě na Bílé hoře. Dráhu komety von Biela  vypočítal v roce 1826.
Pozdější astronomická pozorování
konstatovala, že kometa Biela se
rozpadla na dvě části a následně
zcela zanikla v několika mohutných meteoritických rojích. Jeden
z nich měl podle zastánců této teorie způsobit požáry ve Spojených
státech dne 8. října 1871. Mimozemská příčina požáru v Peshtigu
byla předložena  a zkoumána  i ve
zprávě NASA v roce 2004. Jak jsme
ale již zmínili, za nejpravděpodobnější příčinu požáru je považována
kombinace nepříznivých klimatických faktorů, které proměnily
snahu získat novou půdu metodou
žďáření v apokalyptickou ohnivou
bouři. Mimochodem, stejné počasí
zahrnující silný vítr a velké sucho
panovalo 8. října 1871 v Peshtigu
i Chicagu.

Epilog
Městečko Peshtigo, jehož populace nyní čítá 3 500 obyvatel, si
požár v roce 1871 stále připomíná.  
Bylo zde otevřeno muzeum, v jehož sousedství je hřbitov obětí.
Místní kaple, ve které našli při

Hřbitov obětí požáru.

Hasičské muzeum v Peshtigu.

požáru útočiště a záchranu někteří
místní obyvatelé, je v současnosti
mariánským poutním místem.
O událostech v Peshtigu se nyní učí
školáci v celých Spojených státech.
Tamní historická ohnivá apokalypsa je trvalým mementem ničivé síly
ohně. Jak už to však bývá v historii
lidského poznání, nezvyklé ničivé
síly požáru v Peshtigu a zejména
bleskový postup ohnivé bouře
byly zkoumány i s cílem napodobení tohoto destruktivního jevu  
ve vojenství. Britské a americké
letecké svazy pak mohly v době
druhé světové války využít děsivé
paradigma požáru v Peshtigu při
útocích na německá a japonská
města a bombardování těchto sídel
zápalnými pumami.    
Připravil Mirek Brát,
zdroje foto wikipedia, flickr,
pinterest, youtube,
peshtigofiremuseum.com
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Kaleidoskop zajímavostí

Globus Cup se zpožděním Poděkování br. Jiřímu Zipsovi

a dalším vedoucím, instruktorům a TYBYS

Soutěž MH v běhu na 60 m
překážek Globus Cup se zpravidla koná na přelomu května
a června. Avšak letošní koronavirová pandemie způsobila, že mnohé soutěže byly
zrušeny nebo alespoň odloženy na pozdější dobu. Protože Globus Cup je soutěží,
na které je možnost „vyběhat
si“ výkonnostní třídu, nechtěli
organizátoři o tuto možnost
MH připravit a zorganizovali
soutěž v srpnu.

Bojovalo se
ze všech sil

Již samotné sobotní ráno 22. 8.
napovídalo, že téměř stovka přihlášených zájemců (tentokrát z důvodu pandemie jen z okresu Opava)
zažije při soutěžení na Tyršově
stadionu v Opavě pěkný a příjemný den. A protože většina z nich
přijela, aby si v Globus Cupu vyběhala výkonnostní třídu, bylo pěkné
a slunečné počasí i předzvěstí
vynikajících výsledků. Po slavnostním nástupu a po krátké poradě
vedoucích soutěž začala. Jako první soutěžili mladší (dívky, chlapci)
a pak starší (opět dívky a chlapci).
Soutěžilo se dvěma pokusy na třech

dráhách. V každé kategorii bylo
oceněno 5 míst. V kategorii mladší
dívky zvítězila Bára Stavinohová
(SDH Dobroslavice) s časem 15,573
s. Na dalších místech se umístily: 2.
Klára Mohylová (Dobroslavice), 3.
Gabriela Kotterbová (Bobrovníky),
4. Izabela Lidvinová (Bobrovníky)
a 5. Laura Beková (Chvalíkovice).  
Prvenství v kategorii mladších
chlapců si vybojoval Šimon Guřan
(SDH Bobrovníky) s časem 14,80 s.
Další ocenění získali Antonín
Jasoněk (Dolní Životice), Matyáš
Tománek (Dobroslavice), Vojtěch
Hlaváč a Matouš Ignác (oba SDH
Kravaře). Na 1. místě v kategorii
starších chlapců se umístil Petr
Pustelník (Hněvošice) s časem
12,764 s. O další oceněná místa se
podělili: 2. Jakub Rybka (Kravaře),
3. Jan Matoušek (Neplachovice).
Nemedailové pozice obsadili Jakub
Malý (Neplachovice) a Matouš Losert (Dolní Životice). Získáno bylo
7 výkonnostních tříd (2× II. VT a 5×
III. VT). Nejúspěšnější v počtu VT
byla kategorie starších dívek, kde
jich bylo získáno celkem 11 (1× I.
VT, 2× II. VT, 8× III. VT). Vítězkou
byla Michaela Adamcová (Kravaře)
s časem 11,496 s; na 2. místě se
umístila Klára Silberová (Malé
Hoštice), 3. byla Markéta Baránková
(Kravaře), 4. Michaela Tománková
(Dobroslavice) a 5. Kristýna Magerová (Dolní Životice).

O pohár starosty

Druhou soutěží soboty byl „Pohár starosty OSH Opava“ – soutěž,
která je jakýmsi finále čtyř lig MH
v okrese Opava. Zúčastňují se jí
(podle daného klíče) zpravidla vítězná družstva v kategoriích mladší
a starší. Letošní ročník se konal
rovněž na Tyršově stadionu v Opavě
a zúčastnilo se ho 14 družstev kategorie mladší a 11 družstev kategorie
starší. Soutěžilo se ve třech disciplínách – běh na 60 m překážek, štafeta
požárních dvojic a požární útok.
V běhu na 60 m překážek zvítězilo
družstvo MH SDH Kravaře v kategorii starší (čas 37,85 s) a MH SDH
Dobroslavice v kategorii mladší
(čas 47,62 s). Štafeta požárních
dvojic v kategorii mladší přinesla
vítězství MH SDH Bobrovníky (čas
64,00 s) a v kategorii starší MH SDH
Hněvošice (čas 53,25 s). V rozhodující disciplíně – v požárním útoku
– zvítězili MH SDH Bohuslavice
(kat. starší) s časem 18,487 s a MH
SDH Bolatice (kat. mladší) s časem
19,892 s. V celkovém hodnocení
se na 1. místech umístili a putovní
poháry si odvezli MH SDH Bobrovníky v kategorii mladší a MH
SDH Malé Hoštice v kategorii starší.
Na dalších místech se umístili MH
SDH Hněvošice (2. místo) a Kravaře
(3. místo) v kategorii starší a MH
SDH Kravaře (2. místo) a Bolatice
(3. místo) v kategorii mladší.    (Du)

Letos se konal již  XX. ročník
letního hasičského tábora Morava
a opět v krásném lesním areálu rekreačního zařízení Chata pod věží
v Radíkově u Olomouce. Celkem
112 osob, z toho 86 dětí, 11 instruktorů, 8 vedoucích, 2 zdravotnice,
4 TYBYS (technická četa) a jedna
hlavní vedoucí – moje maličkost
(předsedkyně Spolku HATASPO,
člen SDH Klopotovice). Děti, vedoucí a instruktoři – všichni jsou
hasiči a jsou z celé ČR – Praha,
Liberec, Opava, Česká Ves, Brno,
Litomyšl a nejvíce z Olomouckého
kraje – Klopotovice, Hlubočky,
Skrbeň, Služín, Vrahovice, Náměšť
atd. Program máme již za ty roky
docela vychytaný, takže je i časově
náročný, ale když je takový tým
lidí, jaký se sešel letos, včetně našich odchovaných 11 instruktorů,
tak je to pak paráda užívat si celý
tábor společně! Jedním z cílů našeho tábora bylo uspořádat závody

na 60 m. Díky ochotě, obětavosti
a dlouhodobé spolupráci s SDH
Trusovice, kteří zajistili překážky
na dvě dráhy na trénování během
tábora,  si děti vše po dlouhé pauze
mohly zopakovat. A další velké
díky a poklonu před cca 15 členy
SDH Hlubočky, kteří pro nás ve
svém areálu ve spolupráci s obcí
tyto závody připravili k neskutečné
pohodě všech závodníků, rozhodčích… no prostě super! Na nedělní
závody přijal naše pozvání člen
VV SH ČMS br. Jiří Zips, který
nám v úvodu závodů popřál mnoho
úspěchů, ale pomohl na chvíli i jako
rozhodčí v cíli, když se jeden zranil
při běhu v kategorii dorostů. Při
závěrečném vyhodnocení předával
společně se starostou SDH Hlubočky Zbyňkem Brázdilem a hlavním
rozhodčím Pavlem Pazderou ceny
pořízené z dotace Olomouckého
kraje včetně medailí a pamětních
placek, které přichystala moje

pravá ruka Lenka Trnková z SDH
Náměšť na Hané, současně i jedna
z dlouholetých zdravotnic našeho
tábora. Poděkovat musím i všem
svým TYBYSákům – technické
četě – ve složení Gregovský František (SDH Klopotovice), Miloslav
Siegel (SDH Trusovice), Aleš Filipčík (SDH Přízřenice) a Miroslav
Vystrčil (SDH Dub nad Moravou –
můj manžel). Bez jejich obětavosti,
zkušeností a nevídaných nápadů,
jak vše rychle přestavět, zrealizovat
a zabezpečit, by to prostě nešlo,
takže hoši, velký dík! Jednou větou
mohu říci, že jsem si letos sama s
dětmi celoročně připravovaný tábor i přes všechny nástrahy a obavy
s covid-19 prostě parádně užila
do poslední minuty, než jsme se
v slzách loučili a odjížděli ke svým
domovům zase do reality… ale
vzpomínky nám navždy zůstanou!
Marcela Vystrčilová,
hlavní vedoucí hasičského
tábora Morava,
FB Hasičský tábor Morava,
Spolek HATASPO

Slezský pohár v běhu
SH ČMS – KSH Moravskoslezského kraje a OSH Opava
vyhlašují IV. ročník seriálu soutěží
mladých hasičů Slezský pohár
v běhu na 60 m s překážkami – SP
2020/2021. Seriál je určený pro
závodníky – jednotlivce, mladé
hasiče – kategorie starší žáci,
starší žákyně, mladší žáci a mladší
žákyně. Soutěž je otevřená také
pro zahraniční účastníky. Provedení disciplíny se celý ročník
SP 2020/2021 řídí Směrnicí hry
Plamen v platném znění. Propozice
najdete na webu www.dh.cz.

OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM
Na Slovensku pokračuje maraton předávání nových vozidel Iveco Daily
sborům dobrovolných hasičů obcí.  V závěru srpna se odehrál jeden takový
ceremoniál v Košicích. Předávala se vozidla určená pro 10 obcí Košického
kraje: Štós, Košická Belá, Rákoš, Trhoviště, Jasov, Rejdová, Prakovce,
Švedlár, Dobšiná a Borša. Nová technika bude určená pro ochranu životů,
zdraví a majetku obyvatel stejně jako pro posílení intervenčních kapacit
na regionální úrovni v jednotlivých obcích Košického kraje. Na celém
Slovensku si tato vozidla postupně převezme 365 dobrovolných hasičských
sborů obcí. Nová technika je pořizována v rámci projektu Ministerstva
vnitra SR „Zvýšení odborných a intervenčních kapacit na regionální
a lokální úrovni“, který je realizován díky podpoře z Evropského fondu
regionálního rozvoje skrze Operační program Kvalita životního prostředí.                                         
Foto: dobrovolnihasici.sk

Ostravští dobrovolní hasiči opět darovali krev
Již podesáté ve své historii
přišli dobrovolní hasiči a hasičky

Již potřetí se konala v Dolních
Životicích (okres Opava) zajímavá
soutěž pro mladé hasiče – Životický lesík. Soutěže se zúčastnilo 18
sedmičlenných družstev převážně
z Moravskoslezského kraje, ale také
např. z družební organizace OSP
Gliwice-Brzezinka (PL). Některá
družstva přijela již den předem
a v Dolních Životicích přenocovala. Bohužel, noc byla vyplněna
bouřkou a deštěm, který vytvořil
nemalé problémy organizátorům

z okresu Ostrava-město společně
darovat svou drahocennou krev či
krevní plazmu v Krevním centru
FN v Ostravě. Do akce, kterou
organizuje SH ČMS – Okresní
sdružení hasičů v Ostravě, se letos
zapojilo přes pět desítek dobrovolných hasičů, z nichž někteří jsou
rovněž příslušníky Hasičského
záchranného sboru Moravskoslez-

ského kraje. Tato společná akce se
v celém Moravskoslezském kraji
koná desátým rokem a jenom v ostravském Krevním centru se do ní
každoročně zapojí několik desítek
hasičů a hasiček, žen vždy bývá odhadem zhruba třetina. V tradičním
termínu na svátek svatého Floriána
(4. 5. 2020) byl společný odběr kvůli
koronavirové nákaze odvolán (i tak

sem už během května přišlo 11 dobrovolných hasičů a hasiček). Velmi
důležité je podle organizátora akce
Ladislava Čably ze SH ČMS to, že
sem letos dorazilo hned 11 odvážných prvodárců, loni 12. Pracovníci krevního centra samozřejmě
všechny velmi potřebné dárce mile
uvítali, zvláště v tomto obtížném
období.                           HZS MSK

Životický lesík 2020

i soutěžícím (např. dosti velké
zvýšení hladiny vody v rybníku)
i soutěžícím.

Nové disciplíny

V letošním roce organizátoři
doplnili soutěž dalšími disciplínami, při jejichž plnění měli soutěžící
ukázat, zda plnění úkolů hry Plamen, zvládají nejen teoreticky, ale
i prakticky. Při plnění úkolů byli
soutěžící rozděleni do tří věkových
kategorií – mladší, starší a doros-

tenci. Plnění soutěžních úkolů bylo
opět rozděleno do několika na sebe
navzájem navazujících úseků a díky
nově zařazeným úsekům (s disciplínou TFA a CTIF) se opět zvýšila
náročnost některých úkolů. V první
části bylo uzlování – v prvním úkolu museli soutěžící na nataženém
lanu uvázat zkracovačku tak, aby
se lano nedotýkalo země. Dalším
úkolem bylo uvázat tesařský uzel
na kládu a tu přetáhnout na určené
místo. Třetí úkol spočíval v položení

hadicového vedení a pomoci lana
a úvazu na proudnici vytažení vedení (proudnici) na věž. Na druhém
úseku se museli soutěžící přes lávku
dostat na ostrov. Zde se nalodili na
člun a pomocí ručkování na laně se
s člunem přemístili ke břehu. S využitím lodního uzlu uchytili člun ke
kůlu a pokračovali k třetímu úseku,
kde bylo jejich úkolem přemístění
barelů (tíha barelu byla pro každou
kategorii jiná). Následoval přesun
tunelem a přemístění k základně

na posledním úseku, kde provedli
požární útok na sestřikové terče.
Sestřikem terčů soutěžní úkoly
končily. Po celou dobu se časomírou měřil čas potřebný na splnění
jednotlivých úkolů (při nesprávném
splnění úkolu bylo družstvo zatíženo trestnými body). V kategorii
mladší úkoly nejrychleji zvládli
mladí hasiči SDH Dolní Raškovice
(145,84 s) před MH SDH Loučky
(159,24 s) a MH SDH Těrlicko-Hradiště (174,76 s). V kategorii
starších se na 1. místě umístili MH
SDH Dolní Životice (142,20 s)
před MH SDH Dolní Životice B
(146,11 s) a MH SDH Těrlicko-Hradiště A (148,87 s). S časem 104,56
s získali MH SDH Dolní Životice
i 1. místo v kategorii dorostu, v níž
2. místo náleží MH SDH Těrlicko-Hradiště (127,63 s) a 3. místo MH
SDH Zlatníky (135,34 s).

Vítězi byli všichni

Není však ani tak moc důležité, kdo byl první, druhý, třetí…
V podstatě zvítězili všichni, jelikož

prokázali, že své teoretické znalosti a dovednosti dovedou využít
i prakticky. Platí to i pro družstvo
MH z Gliwic-Brzezinky, které
rovněž úspěšně zvládlo všechny
úkoly a zaslouženě získalo 6. místo
v kategorii starší. Krom pohárů
a medailí obdrželi všichni účastníci
i hodnotné věcné ceny, na které
přispěli sponzoři. Největším překvapením soutěže bylo rozhodnutí
přítomných vedoucích MH vytvořit soutěžní družstvo a rovněž si
zasoutěžit. Nakonec (s doplněním
doprovodu – maminky soutěžícího
MH) to byla družstva dvě! S dosaženým časem 134,38 s vedoucí
dokázali, že i oni jsou schopni
úspěšně zvládnout všechny úkoly,
které předkládají svým svěřencům.   
Na závěr starosta sboru p. Miroslav
Lukáš poděkoval všem za účast
a organizátorům za přípravu soutěže. Poděkování za účast a pozvání
na další ročník soutěže vyslechli
soutěžící i od vedoucího místního
kolektivu MH Ládi Rádka.
(Du)

Kaleidoskop zajímavostí
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Sto čtyřicet let MHJ-HS Zastávka

Před 140 lety v sr pnu 1880
ředitelství Rosické báňské společnosti v obci Boží Požehnání, jak
se Zastávka do r. 1920 jmenovala,
založilo dobrovolný závodní hasičský sbor jako bezprostřední reakci
na požár 26. 8. 1880 o 11 hodin
v noci u rolníka Brázdy v Rosicích.
Prvním velitelem byl Jan Künl, po
něm převzal velení vrchní inženýr
Haupt. Po řadě let, kdy sboru sloužila pouze ruční stříkačka, byla
zakoupena první automobilová
stříkačka zn. Škoda typ 505/II.
V r. 1935 byla železárna zastavena
a bylo rozhodnuto o rozpuštění sboru. Bylo nutno založit hasičský sbor
v obci. Ustavující členská schůze
se konala 1. 3. 1936. Obecnímu
sboru byl bezplatně předán veškerý
inventář sboru závodního. Jednalo
se mimo jiné o jednu kompletní
automobilovou stříkačku, jednu
dvoukolovou menší stříkačku
a 700 m hadic. Hasičská zbrojnice
zatím zůstala v závodě, protože
obec vhodnější prostor neměla.
Konec války a přechod fronty
přes obec v květnu 1945 způsobily
naprostou bezmocnost sbor u,
neboť postupující vojska odvlekla
motorovou stříkačku a zmizel také
téměř všechen inventář. 3. 8. 1947
byla brněnskou firmou Hrček a Neugebauer předána automobilová
motorová stříkačka Steyer. V roce
1959 požární sbor opustil starou
garáž vedle vrátnice Šmeralových
závodů a v září se přestěhoval do
nové požární zbrojnice. 18. 1. 1963
přibyl do vybavení nákladní valník
s plachtou Praga RN, který byl
členy upraven na dopravní vozidlo.
Motorová stříkačka Steyer skončila
svoji 20letou službu v květnu 1968.
V roce 1970 byla sboru přidělena

motorová stříkačka PPS 12 s kompletním vybavením, která sloužila
10 let. 4. 4. 1973 došlo k významnému posílení akceschopnosti
požárního sboru získáním starší
automobilové cisternové stříkačky
ASC 16 Praga RN. V r. 1977 bylo
dopravní vozidlo Praga RN vyřazeno a na jeho místo nastoupila
nákladní vozidla Tatra 805 a Praga V3S. V r. 1979 byla technika
doplněna kropicím vozem AKVE
Š 706, který sloužil do r. 1982.
V r. 1980 dostali hasiči do výbavy
vozidlo DVS 12 A 30. K dalšímu
používání předali vozidla T 805
a Praga V3S a stříkačku PPS 12.
Vozidlo DVS 12 je plně nahradilo.
Na podzim 1981 byla převedena od
OÚPO CAS 32 Tatra 138. V r. 1996
přišla CAS K25 T815, DA 16/L-1
Iveco Daily nahradilo v roce 2006
DA 12 A 31 na podvozku Avia 31.

Oslavy jubilea

Významné jubileum v životě
hasičského sboru si členové připomněli v pátek 28. 8. 2020 slavnostní
schůzí, při které se předávaly nejen
pamětní medaile, ale také medaile

MHJ Za příkladnou práci a Za
věrnost. Za dlouholeté zásluhy
pro rozvoj dobrovolné požární
ochrany byl několika členům udělen Řád prezidia MHJ. Pamětní
medaile mimo členů hasičského
sbor u převzali také kolegové
z partnerského hasičského sboru
Berlín-Heinersdof, jejichž delegaci
vedl bývalý velitel jednotky Frank
Duckwitz. Na následující den 29. 8.
2020 byl připraven bohatý program
pro veřejnost. Dopoledne se začal
před hasičskou zbrojnicí řadit
průvod, který se za vedení čety
praporečníků, mladých hasičů,
četných zástupců spřátelených
sborů a dlouhou řadou požárních
vozidel vydal na sportovní stadion
TJ Čechie Zastávka. Po slavnostním zahájení starostou sbor u
Zdeňkem Milanem, za účasti náměstka generálního ředitele HZS
ČR pro ekonomiku brig. gen. Mgr.
Slavomíra Bella a starosty obce
Zastávka RNDr. Petra Pospíšila,
proběhla ukázka požárního útoku
mladších a starších žáků, ukázka
hašení koňskou stříkačkou Knaust
Wien z SDH Věžná na Moravě,

hašení požáru fritovacího hrnce,
vyproštění osoby z havarovaného
vozidla v podání profesionálních
hasičů z Rosic a rychlé zdravotnické pomoci z Velké Bíteše. Odpoledne proběhlo slavnostní předání
nového devítimístného dopravního
automobilu DA-L1Z Ford Transit.
Na vozidlo přispěly ministerstvo
vnitra částkou 450 tisíc korun a Jihomoravský kraj částkou 300 tisíc
korun. Vozidlo, jehož pořizovací
cena byla 1,087 milionu korun,
dostali hasiči do užívání v červenci
2020. Při této příležitosti předal
hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Bohuslav Šimek zlatou medaili Jihomoravského kraje Zdeňku Milanovi a ikoně zastáveckých
hasičů Karlu Žaludovi. V rámci
slavnostního aktu proběhlo také
dekorování praporu sboru stuhou
Jihomoravského kraje a stuhou
obce Zastávka. Techniku zásahové
jednotky požehnal R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný, O.Praem.
Progr m pokračoval ukázkami
hasičů-lezců z požární stanice
Brno-Lidická a střelmistrů, ukázkou hašení speciálním zařízením
Cobra ze Školního a výcvikového
zařízení HZS ČR z Brna-Líšně.
Na statické ukázce byla vystavena historická i moderní technika
hasičů, Celní správy, Policie ČR,
program byl nabitý až do večerních
hodin. Nechyběl ani skákací hrad,
trampolína, cukrová vata a mnoho
dalšího. Celým dnem doprovázela
dechová hudba Lesanka z Kralic nad Oslavou. Slavnostní den
ukončila taneční zábava s kapelou
Rock String.
Text a foto
Mgr. David Dvořáček, DiS.
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Hasiči na síti XVIII.
Stránky hasičů z Rožmitálu pod Třemšínem
www.rozmitalptr.cz/o-nas/

Úvodní strana webu

V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým
prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte vás zavedeme do
malebného města Rožmitál pod Třemšínem, které je vzdáleno 80 km
jihozápadně od Prahy a 17 km od Příbrami. Ve Starém Rožmitálu stojí
od nepaměti farní kostel, kde na varhany hrával Jakub Jan Ryba. Zde
pravděpodobně roku 1796 zazněla poprvé jeho slavná Česká mše vánoční
„Hej mistře“. Od 8. 2. 1999 je zdejší jednotka dobrovolných hasičů zařazena do kategorie JPO II/1, což znamená, že vždy čtyři členové drží
nepřetržitou pohotovost na mobilních telefonech. Historie hasičského
dobrovolnictví  v Rožmitálu pod Třemšínem? Již v osmdesátých letech
19. století po vydání zákona č. 45 ze dne 25. 5. 1876 o požární policii
formovaly se v tehdejší monarchii počátky hasičství. V tehdejším příslušném politickém okrese Blatná byl založen prvý sbor v Kasejovicích
v roce 1878, v Rožmitálu pod Třemšínem v roce 1880. Hasičská jednota
v Rožmitálu pod Třemšínem měla v roce svého založení celkem 49 členů
a v roce 1883 již 59 členů. Technické vybavení bylo velice skrovné.
Protipožární výzbroj a výstroj odpovídala stupni poznání a pokroku té
doby. Zbrojnice nebyla a všechny věci byly uskladněny po městě u členů
sboru. Rok 2020, to už je „jiná káva“! Svědčí o tom i webová prezentace
rožmitálských dobrovolných hasičů, která není umístěna na samostatné
doméně, ale objevíte ji na oficiálním webu Rožmitálu pod Třemšínem
v odkazu „Spolky, sdružení“. Hasičský web má zajímavě zpracovanou
historii SDH. Nechybí fotogalerie, kontakty, termíny soutěží, odkazy
věnované hasičské  mládeži i družstvu žen, archiv výjezdů. Na webu
se návštěvník pohybuje buď pomocí jednoduššího horizontálního menu
či prostřednictvím menu vertikálního.
Díky propojení hasičského webu s oficiálními stránkami města je
k dispozici množství zajímavých odkazů umístěných na hlavní straně:
Internetová televize, monitoring čapího hnízda, sociální sítě, ankety,
předpovědi počasí apod.  

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase

13. ročník Poháru starosty
KSH Moravskoslezského kraje

V sobotu 5. září 2020 se sešla
vítězná družstva okresních lig
mladých hasičů Moravskoslezského kraje již na 13. ročníku finálové
soutěže MH Moravskoslezského
kraje, aby soutěžila o putovní
pohár starosty KSH. Soutěž se
konala v krásném sportovním
areálu v Českém Těšíně. I když
počasí bylo poněkud pochmurné,

33 kolektivů (16 kategorie mladší
a 17 kategorie starší) z 6 okresů MSK to nijak neodradilo od
možnosti získat alespoň na rok
nádherný pohár. Jejich odhodlání
ocenilo i sluníčko, které poněkud
pochmur nější ráno proměnilo
v nádherný slunečný den. Hned
po úvodním projevu zahajovacího
ceremoniálu, kterého se zúčastnili

i někteří hosté (náměstci KSH
MSK, starostové některých OSH
MS kraje, vedoucí krajského aktivu ZH a další) proběhla porada
vedoucích družstev a také porada
rozhodčích. O vítězství se bojovalo ve dvou disciplínách – na štafetě 4× 60 m a v požárním útoku.
V první disciplíně si v kategorii
mladší nejlépe vedli MH SDH

Bobrovníky (OP) s časem 48,29 s;
v kategorii starší si 1. místo vybojovali MH SDH Raškovice (FM),
kteří dosáhli času 39,70 s. Požární
útok probíhal ze dvou základen
na sestřikové terče. V kategorii
mladší jej nejlépe zvládli MH SDH
Mniší (NJ) – čas 17,80 s, v kategorii starší měli nejlepší PÚ MH SDH
Frenštát p. Rad. (NJ) – čas 16,26 s.
Výsledné umístění v kategorii
mladší: 1. místo (a putovní pohár starosty KSH) – SDH Hájov
(NJ), 2. místo – SDH Mniší (NJ),
3. místo – SDH Nová Ves (OV).
V kategorii starší: 1. místo (a putovní pohár starosty KSH) – SDH
Kravaře (OP), 2. místo – SDH
Raškovice (FM), 3. místo – SDH
Frenštát p. Rad. (NJ).
Při závěrečném hodnocení obdržela všechna družstva diplom
a sladkou odměnu, vítězná družstva štafety a PÚ také plakety. Za
celkové umístění na 1. až 3. místě
byly uděleny pohár y, medaile
a také věcné ceny. Předávání
ocenění se ujali přítomní hosté.
Závěrečné poděkování patřilo
všem účastníkům – soutěžícím
a rozhodčím, a za výbornou přípravu soutěže také organizátorům.
(Du)

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 v září roku 2015?
Naše rubrika vám chce připomenout události, příběhy, zprávy – tuctové
a všední či naopak výjimečné 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.
Pojďme  tedy nahlédnout do září roku 2015, kdy se na Dnech NATO
představili i dobrovolní hasiči. Hasiči na mošnovském letišti předváděli
několik typů moderních cisternových automobilových stříkaček. S hasiči z HZS MSK se zde s hadicovým vozidlem představil Záchranný útvar
HZS ČR z Hlučína, s cisternami také dvě jednotky sboru dobrovolných
hasičů – Ostrava-Polanka a Vratimov. Čeští i zahraniční návštěvníci Dnů
NATO se také zajímali se o speciální požární techniku – univerzální
čtyřkolku Arctic Cat Prowler HDX 700i, použitelnou například při
požárech lesa ve složitých terénech a při záchranách osob. Hasičů se
lidé také často ptali na využití bambi vaku, nejčastěji sloužícího k hašení lesních požárů vrtulníky. Dynamickou ukázku zásahu u nehody
dvou osobních automobilů předvedli hasiči stanice HZS MSK v Třinci.
Zdroj textu: HZS MSK
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Slovem a obrazem

V Mokrých Lázních se konal hasičský svátek
V sobotu 29. 8. před 10. hodinou
dopolední začalo být nezvykle
živo před starou hasičskou zbrojnicí v Mokrých Lazcích (obec s cca
1 200 obyvateli v okrese Opava).
Shromažďovali se tam nejen hasiči
(domácí i přespolní), ale také občané, které neodradil ani začínající drobný déšť. Přítomen byl i ředitel HZS MSK, ÚO Opava a také
zástupci okrsku. Po nastoupení
čestné jednotky se státní vlajkou
a praporem sboru a obce přivítala
všechny přítomné starostka SDH
paní Renata Holoubková a také
starosta obce František Šteyer,
který uvedl několik slov na rozloučení se starou hasičskou zbrojnicí.
Poté se slavnostní průvod s prapory a mladými hasiči v čele vydal
k nové hasičské zbrojnici. Tam
starosta obce seznámil přítomné

se stručnou historií výstavby nové
zbrojnice, která byla dokončena
v roce 2019. Celkové náklady na

výstavbu dosáhly částky cca 16
milionů Kč, z toho činila dotace
téměř 14 milionů korun. Slav-

Slavnostní otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice
při příležitosti 145 let SDH Nedvědice
Půlkulaté výročí svého založení
oslavili v sobotu 29. 8. 2020 v rámci
V. ročníku Dne s hasiči hasiči v Nedvědici na hranici Jihomoravského
kraje a Kraje Vysočina. Slavnost
začala před polednem požehnáním
zrekonstruované hasičské zbrojnice
R.D. Zdeňkem Chylíkem za účasti
starosty SH ČMS a KSH Kraje
Vysočina Jana Slámečky, hejtmana
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, politika Ing. Stanislava
Juránka, starosty městyse Nedvědice Petra Konečného, Zdeňka
Melkese a dalších hostů.

Zlepšení podmínek
pro hasiče

Hejtman předal SDH ocenění
v podobě pamětní medaile. S opravou slavnostně otevírané hasičské
zbrojnice, která vyšla na 2,2 milionu
korun, pomohl Jihomoravský kraj
jedním milionem. Na objektu, který
se nacházel v havarijním stavu, bylo
provedeno zateplení, vyměněna
oken a vrat, došlo i na odizolování
základů budovy. Stavební změny
také nyní umožňují snadnější výjezd techniky a tím i fungování
nedvědických hasičů v rámci Integrovaného záchranného systému
Jihomoravského kraje, jehož jsou
součástí. Jan Slámečka předal do
rukou starosty sboru Miroslava
Havránka čestné uznání KSH Kraje
Vysočina. Majitel firmy MEZ, a. s.,
Nedvědice, RNDr. Pavel Horký,
předal sboru dar 145 tisíc korun.

Bilance činnosti

Na výletišti u rybníka byly pro
diváky připraveny ukázky požárního útoku mladých hasičů, mobilní
požární techniky z HZS Jihomoravského kraje – požární stanice
Tišnov, výuka kardiopulmonální
resuscitace, pro děti skákací hrad
a četné soutěže, pro hladové žaludky bohaté občerstvení. K tanci
a poslechu hrála Bystřická kapela.
Za rok 2019 vyjížděla JSDH celkem
k 35 mimořádným událostem. Ve
většině případů šlo o technickou
pomoc týkající se odstranění stromů
spadaných na komunikace, koleje,
rodinné domy nebo dráty elektric-

kého vedení. K požáru vyjížděli
8×. Mezi další zásahy lze uvést
odstranění nebezpečného hmyzu,
dopravní nehoda či pomoc posádce
zdravotnické záchranné služby při
transportu pacienta. V souvislosti
s nákazou koronavirem (covid-19)
každý pracovní den po dobu dvou
měsíců zajišťovali pro nedvědické
občany starší 65 let rozvoz léků,
obědů a potravin.

Historie sboru

SDH Nedvědice byl založen
25. 11. 1875. Popud k založení
SDH vzešel od představitelů obce.
Stanovy byly schváleny c. k. zemským místodržitelstvím v Brně dne
16. 11. 1875. Na ustavující schůzi
dne 25. 11. 1875 byl zvolen první
výbor ve složení: starosta Vincenc
Svoboda, mlynář; náčelník Alois
Vágner, rolník; jednatel Jan Kutta,
nadučitel; pokladník František Hošek. Založení sboru finančně podpořili Vladimír I., hrabě Mitrovský
z Mitrovic a Nemyšle, Občanská
záložna v Nedvědici a Kontribučenská záložna v Nedvědici. Po svém
založení obdržel SDH od obce ruční
čtyřkolovou stříkačku s vybavením,
zakoupenou obecním úřadem v roce
1873 od firmy R. A. Smekal. Po
zkušenostech s používáním ruční
stříkačky při cvičeních a požárech,
obsluha stříkačky vyžadovala větší
počet osob a značnou sílu, požádal
sbor obecní úřad, aby v požárním
řádu obce „vybídl občany, kteří
se do sboru nepřihlásili, aby tito
při cvičení, zvláště pak při požáru
k pomoci přidrženi byli a aby jim
práci přikázanou bez odmlouvání
vykonávali“.

Prapor
– dar od hraběnky

Roku 1878 obdržel sbor prapor,
dar hraběnky Julie Mittrowské, která mu také byla kmotrou. Prapor byl
za velké účasti občanů slavnostně
vysvěcen před kostelem sv. Kunhuty farářem Františkem Strakou.
Prvním praporečníkem byl zvolen
Karel Rossí. První písemný doklad
o nošení tohoto praporu je z roku
1879, kdy se u příležitosti zbudování

Císařské studánky konal slavnostní
průvod, který pisatel nedvědické
školní kroniky popisuje takto:
„Nejprve šli žáci zdejší školy se
svým praporem, za nimi sbor dobrovolných hasičů rovněž se svým
praporem.“ Je velkou škodou, že se
prapor nezachoval do dnešních dnů.
Přitom hasiči ještě ve dvacátých
letech minulého století chodili v den
sv. Vladimíra, tj. 23. 5., pravidelně
s hudbou a v uniformách na hrad
Pernštejn, kde k nim z okna pracovny v hranolové věži promlouval Vladimír Mittrowský, a poté v hradní
restauraci dostali pohoštění.

Jak šel čas

V roce 1930 byly koupeny 2 motorové stříkačky od firem Ing. Antonín Holeček, Vysočany, a Jaroslav
Chotěbor, Brno. Na nákup stříkaček
přispěli nejen občané obce, ale
i přespolní. Stříkačky byly uloženy
v hasičském skladišti v obecním
domě z roku 1873. S výstavbou nové
hasičské zbrojnice bylo započato
v roce 1959. V roce 1947 zkompletoval člen Josef Pospíšil novou automobilovou stříkačku zn.
Horch za značné podpory textilní
továrny Otto Kuhn v Nedvědici.
V roce 1959 byla hasičům přidělena automobilová stříkačka DVS
8 TATRA 805. V letech 1958–1960
proběhla stavba nové hasičské
zbrojnice, která byla 10. 7. 1960
slavnostně předána do užívání.
V roce 1970 byla hasičům přidělena
motorová stříkačka PPS 12. V roce
1982 získal sbor nákladní automobil
– valník zn. Robur, který si svépomocí upravil pro dopravu zásahové
jednotky. V roce 1984 získal sbor od
ZPÚ, národního podniku Žďárské
strojírny a slévárny, Žďár nad Sázavou, starší CAS 25 Škoda Liaz.
V roce 1986 byla sboru přidělena
stříkačka DVS 12 Avia 31 a v roce
1995 koupila obec od firmy MEZ
Nedvědice starší CAS 32 T 815. Od
1. 1. 2005 přešla zásahová jednotka
z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského. Sbor ale na základě
rozhodnutí výroční valné hromady
konané 27. 11. 2004 zůstává součástí
OSH Žďár nad Sázavou. Repase
zásahového vozidla Tatra byla
mnohaletým přáním nedvědických
hasičů. Slavnostní žehnání praporu
a repasované CAS 32 Tatry 815 se
uskutečnilo 4. 7. 2010 a provedl je
R. D. Zdeněk Chylík, farář nedvědický a člen sboru. O pět let později
26. 9. 2015 požehnal terénní vozidlo
Land Rover.          David Dvořáček
Foto: Lenka Válková

nost ní předání, plánované na
počátek roku 2020, neumožnila
koronavirová krize, a proto muselo
být odloženo na pozdější dobu.
Nevyhovující stav staré zbrojnice
si však vynutil neodkladně předat do užívání alespoň garáž. Při
slavnostním předávání hasičské
zbrojnice všechny potěšila slova
starosty obce, že „s novou hasičskou zbrojnicí je hasičům předáváno do užívání také nové hasičské
auto“, která uvedl ve svém úvodním projevu. Náklady na hasičské
auto značky Ford DA L1Z činily
1,156 mil. Kč, na což stát a MSK
přispěly dotací téměř 700 tisíc
Kč. Závěrem svého vystoupení
popřál starosta hasičům při jeho
používání hodně úspěchů a vyslovil přesvědčení, že bude (stejně
jako prostory hasičské zbrojnice)

sloužit i výchově mladých hasičů.
Současně poděkoval J. Bendovi,
odstupujícímu veliteli jednotky,
za 20 let jeho činnosti v jednotce.
Následovalo přestřižení pásky
a předání slova přítomnému panu
faráři P. Vladimíru Pavlíkovi,
který vysvětil hasičskou zbrojnici a požehnal nový automobil

i sošku sv. Floriána, která bude
v nové hasičské zbrojnici umístěna. Závěr patřil opět starostce
sboru; všem poděkovala za účast
a vyzvala je k prohlídce hasičské
zbrojnice, malé výstavy (doplněné
videoprojekcí) a také k menšímu
občerstvení. 		   
(Du)

Přes všechna omezení Říp bude!
Výbor Podřipské hasičské župy,
který je organizátorem letošního
setkání hasičů pod Řípem 24. října
2020, se připravuje na všechny
možné varianty omezení veřejných
akcí v otevřeném prostoru. Jediné,
co může veškerou naši snahu zhatit,
je úplný zákaz shromažďování. Ale
jsme optimisté a chceme vás nyní
seznámit s tím, co všechno na předposlední říjnovou sobotu připravujeme. Po loňském velkém úspěchu
to nebylo zrovna jednoduché.

Roušky s sebou

Kdo bude chtít, do prostorů,
které nám zdarma dala k dispozici
díky vstřícnosti starosty Jiřího
Šimáčka obec Krabčice, můžete
přijet už v pátek v odpoledních
hodinách. To už bude fungovat
pořadatelská služba, která bude
určovat, stejně jako i na druhý den,
kdo z přihlášených na emailové adrese hasici.podripem@seznam.cz
bude kde parkovat. 23. října budou
k dispozici i sociální zařízení a občerstvení, především v péči hlavního sponzora – Velkopopovického
kozla. Pokud budou vhodné podmínky, domlouváme také páteční
kulturní večer. Chlapi a ženy ze
sborů litoměřického a mělnického okresu dělají vše pro to, aby
mohli pozvat své kamarády z celé
republiky, které zároveň vyzývají,
aby s sebou přivezli nejen svou
historickou techniku, ale hlavně
své prapory a samozřejmě roušky.

Bohatý program

V sobotu pak hudbu opět zajišťuje Velký dechový orchestr
z Mělníka, který bude po desáté
hodině doprovázet průvod z návsi
v Krabčicích-Rovném na Kramářský plac, kde pak také bude mít
přes poledne promenádní koncert.

Ale nepředbíhejme. V 9.00 hodin
očekáváme příjezd 11. propagační
jízdy z Libereckého kraje pod
velením Jiřího Havnera, ke které
se v Terezíně připojí po uctění
památky hasičského protektorátního starosty Františka Procházky
kolegové z Královéhradeckého
kraje a zástupci slovenských přátel.
Před zahájením průvodu starosta
Podřipské hasičské župy Josef Pepa
Nitra se starostou města Roudnice
nad Labem Františkem Padělkem,
který akci zaštiťuje, a se starostou
města Mělník Ctiradem Mikešem
a s dalšími hosty položí kytici
u hrobu místního obroditele a iniciátora prvního setkání na Řípu
v roce 1868 Václava Kratochvíla.
V čele průvodu by pak neměli chybět: ministryně pro místní rozvoj
Klára Dostálová, prezident Dobrovolné požární ochrany Slovenské
republiky Pavol Ceľuch, prezident
Asociace velitelů HZS podniků
Metoděj Popov, ředitel HZS ÚLK
Roman Vyskočil a další hosté.

Knihu pokřtí kyselka

Pořadatelé přitom chtějí dodržet
své předsevzetí uspořádat setkání
bez zvláštních oficialit a trapných
označení VIP. Důstojné však bezpochyby bude přivítání starostou
Padělkem a následná československá státní hymna, protože se
scházíme v předvečer 102. výročí
ČSR. Program na Kramářském
place bude zahájený ukázkami
nejmenších hasičů do šesti let
z Litoměřicka a mladých hasičů
z Tuhaně a Raškovic. Krátce po
poledni dojde k pokusu o český
rekord v počtu účastníků v dnes
již nezvyklé, ale historicky účinné
dálkové dopravě vody na horu Říp.
Tou bude Bílinská kyselka, kterou
bude na vrcholu za účasti praporů

Loňský ročník setkání pod Řípem (web obce Libkovice pod Řípem)

nejstarších sborů a fanfár trubačů
Václava Jakubce litoměřickým
biskupem Janem Baxantem pokřtěna kniha dějin českého hasičství
Josefa Nitry „Pompiéři, požárníci,
hasiči“ a požehnány přítomné
prapory.

Pro dospělé i děti

Odpoledne budou v prostorách
na konci aleje pod řipským lesem
ukázky práce hasičů, jako je například hašení, vyprošťování osob
z havarovaného vozidla, slaňování
z výšek a další. K vidění zde bude
samozřejmě spousta soudobé i historické hasičské techniky. Očekáváme překvapení z Tatry Kopřivnice a počítáme s tím, že tatrovek
tu vůbec bude hodně. Nebudou
chybět ani soutěže a atrakce pro
děti. Takže, už nám chybí jenom
jistota pěkného počasí a aby nás
neobtěžoval žádný virus.
Na setkání s vámi na krabčické
návsi před desátou hodinou 24. října a pak na Řípu se těší vaši hasiči
Podřipské hasičské župy a jejich
starosta
Josef Pepa Nitra
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Investiční dotace
pro JSDH obcí

Důležité informace ohledně
poskytování investičních dotací
pro jednotky SDH obcí v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH
obcí“ v roce 2021 najdete v komplexní podobě na oficiálním webu
SH ČMS na adrese www.dh.cz.

Hejtman ocenil
dobrovolné hasiče

Na shromáždění delegátů OSH
Pardubického kraje v Českých
Heřmanicích udělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ocenění dobrovolným hasičům
za jejich pomoc v době nouzového
stavu. Jednalo se především o jejich
nasazení při šití roušek, distribuci
ochranných pomůcek či dezinfekce.
Oceněným pogratuloval i náměstek
hejtmana Roman Línek. Medaile
hejtmana Pardubického kraje je
součástí oficiálních ocenění, za
sedm let jich bylo uděleno celkem
19. Řady oceněných nyní rozšířili
i dobrovolní hasiči a vedoucí oddělení krizového řízení krajského úřadu.

Výstava fotografií

V září premiér Andrej Babiš
a zmocněnkyně pro lidská práva
Helena Válková slavnostně otevřeli v Lichtenštejnském paláci
výstavu „Česká vlna solidarity
aneb občanská společnost v boji
proti covid-19“. Výstavu uspořádal
sekretariát Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace pod záštitou
zmocněnkyně pro lidská práva.
Putovní výstava dokumentuje obrovské nasazení a nezištnou pomoc
neziskových organizací během
nouzového stavu. Mezi zařazenými
jsou i fotografie dobrovolných hasičů během jejich nasazení v období
pandemie.

Klubovna vstává z popela
Smutný byl konec roku 2018 pro
hasiče z SDH Svinčany v okrese
Pardubice, kdy jim vyhořela klubovna. Vyšetřování potvrdilo, že
šlo o úmyslné založení požáru,
žhář byl Policií ČR zadržen. Hasiči
tehdy přišli o kompletní zázemí pro
svou činnost včetně vybavení za
více jak 400 tisíc korun.

Podpora z kraje
Už tehdy se hasiči rozhodli,
že klubovnu postaví znovu na
původním místě, a to svépomocí.
Věděli, že jsou schopni zastat
téměř všechny potřebné profese
a řemesla. Problém byl s nutnými
financemi pro pokrytí materiálu
a vybavení. Jako první tehdy na
událost reagoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který
sdělil: „Požár ve Svinčanech jsem
na konci roku zaznamenal a po
debatě s krajským zastupitelem
a krajským starostou dobrovolných
hasičů Josefem Bidmonem jsme
se domluvili, že pro zachování
spolkové činnosti, která je vedle
fungování výjezdové jednotky
na mnoha obcích velmi důležitá,
přispějeme na vybudování nové
klubovny mimořádnou částkou.“

Veřejná sbírka
SDH Svinčany vytvořil transparentní účet. „Nevěřili jsme příliš,

že by nám někdo přispěl. Opak byl
pravdou, pomoc poskytlo několik
sborů z České republiky, soukromé
osoby, některé firmy a společnosti. Pardubický kraj zaslal částku
500.000 korun. Výše zaslaných
finančních darů je zveřejněna na
webových stránkách sboru,“ upřesnil starosta sboru Aleš Sukdolák.
Podle jeho slov z počátku letošního
srpna je v současné době hotova
hrubá stavba, kterou postavili hasiči za úzké spolupráce s odborným
stavebním dozorem. „Do letošního
podzimu by měla klubovna dostat
finální podobu, součástí bude sklad
a sociální zařízení, dokončeny by
měly být rozvody vody, elektřiny
i topení. „Říká se, že těžké časy lidi
stmelují a posílí a v mnohém je takzvaně nakopnou, aby pokračovali
tam, kde přestali. Díky podpoře
a pomoci mnoha zcela neznámých
lidí jsme znovu našli potřebnou sílu
obnovit hasičskou klubovnu. Svou
roli sehrála pýcha na naše předchůdce, kteří vždy byli těmi, kteří
pomáhali bližním a stáli při sobě.
Jejich odkaz byl a je pro nás hnacím
motorem,“ uvedl starosta sboru.

Každý desátý je hasič
SDH Svinčany má 50 členů
z vesničky, která čítá 470 obyvatel. Hasiči pořádají řadu akcí,
o kterých lze říci, že mají tradici.
Ve spolupráci s obecním úřadem

ZAUJALO NÁS...
Slavnostní předání CAS středočeským
dobrovolným jednotkám

Podpis smlouvy s hejtmanem na poskytnutí 500.000 Kč – dotace

je to například Kolečkiáda, což
je cyklistický závod pro mládež,
spolupracují úzce se spolkem
zahrádkářů a chovatelů drobného
zvířectva při pořádání výstav,
připravují akce pro děti. Organizují
oblíbený nohejbalový turnaj trojic
pro širokou veřejnost, kterého se
účastní také několik hasičských
sborů, nebo závody malých motocyklů Fichtl Cup. Čeká je v pořadí
22. ročník Memoriálu Zdeňka Kubína v požárním útoku, kde startují
jejich dorostenci. Na většině akcí
připravují hasiči skvělé občerstvení, mezi kterým vyniká jedinečný
hasičský guláš.
Věra Nutilová
Foto: archiv SDH Svinčany

Otestujte si své hasičské znalosti

V srpnu  byly na stanici v Říčanech slavnostně předány devíti středočeským jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí cisternové automobilové
stříkačky. V souvislosti s pravidelnou obměnou techniky profesionálních
hasičských sborů za modernější typy jsou starší cisterny vyřazovány
a nabízeny k užívání dobrovolným jednotkám, které tak získávají novější
vybavení pro své zásahy. Tentokrát bylo předáno devět „malých cisteren“,
které na stanicích HZS Středočeského kraje sloužily jako prvovýjezdová
vozidla. Průměrné stáří těchto vozidel  je necelých třináct let. Slavnostní
akce se zúčastnili ministr vnitra Jan Hamáček, generální ředitel HZS ČR
genpor. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS Středočeského kraje plk. Ing.
Miloslav Svatoš a další pozvaní hosté. Vozidlům požehnal kaplan Jaroslav
Baluch, aby nadále plnila svou funkci, byla jednotkám ku prospěchu.
„Vždy se snažíme předávat pro nás takzvaně nepotřebný majetek, v tomto
případě cisterny, prioritně dobrovolným jednotkám v našem kraji. A musím
přiznat, že poptávka několikanásobně převyšuje naše možnosti, jenže my
můžeme vyřadit a darovat cisternu obci pouze tehdy, když si pořídíme
novou. Pro obě strany je ale potěšitelné, že jsme za posledních pět let mohli
takto předat dobrovolným hasičům celkem devatenáct cisteren,“ uvedl ve
svém vystoupení ředitel Svatoš.     ze zprávy por. Ing. Terezy Fliegerové,
tiskové mluvčí HZS Středočeského kraje

Požární obrana
Test (správné odpovědi najdete „pod čarou“, zdroj testu s laskavým svolením webu pozary.cz):
1. Požární obrana se provádí:
a) když není možné provést požární útok
b) za silného větru
c) za silného mrazu
2. Požární obrana se zaujímá
zpravidla na:
a) hranici požárních úseků
b) výškové technice
c) chodech do vyšších pater objektu

3. Požární obrana se zaujímá
také:
a) pokud by náklady na zásah
neúměrně přesáhly uchráněné
hodnoty
b) při dopravní nehodě na silnicích
I. a II. třídy
c) při dopravní nehodě na dálnici
4. Pro místo obranného postavení
nelze využít:
a) požární mosty

b) polní a lesní cesty
c) vodní tok
5. Při zajišťování obranných
opatření je vhodné využít
také:
a) osobní a věcnou pomoc přítomných osob
b) požární útok
c) odsavač kouře
Správné odpovědi: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a
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V Rychnově nad Kněžnou se 6. září uskutečnilo slavnostní setkání hasičů rychnovského okresu. Součástí akce bylo i slavnostní žehnání nového okresního praporu.
K této významné akci se vrátíme v příštím vydání Hasičských novin. Foto: Mirek Brát

PRO CHVÍLE ODDECHU
Minimax

Tajenka: „NĚMECKO, NEURUPPIN“

Značka Minimax byla v určité době
synonymem pro hasicí přístroj, minimálně
tedy pro vodní hasicí přístroj. Předností
hasicích přístrojů této značky byla snadná
manipulace, odolná konstrukce, rychlá
příprava k použití i vysoká hasební účinnost. První „minimax“ byl uveden na trh
již v roce 1902. Firma Minimax vznikla
v roce 1905 a existuje dodnes. Vyřešením
naší tajenky se dozvíte domovskou zemi
Minimaxu i tradiční sídlo firmy.
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vydavatele nebo redakce. Uzávěrka dalšího čísla je 25. září, vyjde 2. října 2020.

Abrahamoviny hasičů ze stanice Semily

V září letošního roku je připomínáno 50 let od zahájení činnosti prvního profesionálního
požárního sboru na území okresu Semily. Tehdejší Okresní veřejný požární útvar svoji
činnost zahájil 1. září 1970 v Semilech. Stanice Semily přitom byla původně zbrojnicí
dobrovolného požárního sboru ze Semil I. Sbor svoji zbrojnici vystavěl svépomocí na
místě dnešní stanice v roce 1964. Areál měl tři výjezdové garáže se společenskou
místností a budovou současných kanceláří, tehdy bytů. Při vzniku veřejného požárního
útvaru začala být zbrojnice využívána společně s jednotkou profesionálních hasičů.
Postupně však musel dobrovolný sbor zbrojnici uvolnit pro potřeby tehdejšího požárního
útvaru.
Zdroj textu a foto: HZS LK

Konec léta
pohledem hasičů

Letošní srpen se charakterem
zásahů nijak výrazně nelišil od
předchozích let s výjimkou toho, že
ubylo požárů v přírodním prostředí. Celkové množství požárů však
bylo srovnatelné s předchozími
lety. V Moravskoslezském kraji
budou mít letošní srpen bohužel
navždy spojený s jedním z nejtragičtějších požárů, co se týče počtu
obětí, a to požárem panelového
domu v Bohumíně. Co se týče
ostatních zásahů, bylo zaznamenáno, podobně jako v červenci,
více případů technické pomoci, při
nichž byly likvidovány následky
bouřek a silného větru. Čeští hasiči
v srpnu pomáhali i v zahraničí. Na
začátku srpna byl vyslán český  
USAR team v rámci humanitární
pomoci do Bejrútu, kde se zapojil
do záchranných prací po výbuchu
chemikálií uskladněných v tamním
přístavu.
dle zdroje HZS ČR     

Pozvánka do Hasičského muzea
v německém městě Sayda
V minulém čísle Hasičských novin
jsme vás pozvali do hasičské expozice Technického muzea Speyer. Na
území Německa ještě zůstaneme,
přiblížíme se však více naší státní
hranici a pozveme vás do městečka
Sayda na německé straně Krušných
hor. Poprvé bylo toto sídlo zmíněno
v roce 1207 a nyní má 2 100 obyvatel. Leží na prastaré solné stezce
z Německa do Prahy. U příležitosti
125. výročí vzniku tamního hasičského dobrovolného sboru   zde
bylo v roce 1998 otevřeno hasičské
muzeum. Návštěvníkům se v něm
představuje zajímavá sbírka z různých epoch činnosti hasičského
sboru. Nejstarším exponátem v muzeu je ruční stříkačka z roku 1873.
Prohlídky s průvodcem jsou možné
po předchozí domluvě v Turistické

kanceláři Sayda. Hasiči z městečka
Sayda to se starou technikou umí.
Dokladem je fakt, že kromě moderního vozového parku si stále poradí

i s hasičským automobilem značky
ZIL sovětské provenience.
Foto: youtube

Hasiči v Jablonném v Podještědí oslavili 155 let

V srpnu oslavil SDH Jablonné
v Podještědí 155 let založení sboru
ve městě. Slavnostní schůze se
zúčastnili i hejtman Libereckého
kraje Martin Půta, starosta OSH
v České Lípě Josef Kreif , starostka
města Česká Lípa Jitka Volfová
a představitelé města Jablonné
v Podještědí. Proběhlo dekorování
hasičského praporu stuhou připomínající výročí založení sboru,
kterou vyrobila chráněná dílna
Martiny Bogarové z České Lípy.
Uděleny byly pamětní listy a čestná
uznání členům sboru a výjezdové jednotky. Nechybělo ocenění
v podobě věrnostních medailí,
medailí Za příkladnou práci. Jaroslavu Slabému, který se výrazně
zasloužil o rozvoj činnosti hasičů,
byla předána Medaile sv. Floriána.
Hasičem je od svých deseti let, tedy
rovných 70 roků. „Děkuji všem
dobrovolným hasičům za jejich
záslužnou práci, bez nich by to
skutečně nešlo. Kromě toho, že

jsou vždy připraveni pomoci, podílí
se na mnoha kulturních a společenských akcích. Jsou těmi, na které se
mohou občané a město plně spolehnout,“ uvedla starostka Jitka Volfová. Na oslavách nechyběla spanilá
jízda početných hasičských vozidel
městem. Zúčastnily se jí hasičské
sbory z blízkého okolí i vzdálenějších míst, například polští hasiči  

OSP Ruszów. Odpolední program
v areálu koupaliště nabídl široké
veřejnosti ukázky zásahu u dopravní nehody, hašení historickou
stříkačkou, děti potěšila obrovská
hromada pěny a další atrakce.

Věra Nutilová
Foto: archiv SDH Jablonné
v Podještědí

ŘÁDKOVÁ INZERCE

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

Nabízíme dobrovolným hasičským sborům odzkoušené hasičské vozy, se zárukou, v plně funkčním stavu: 1) LIAZ 18.29
XA-CAS K25, 4 × 4, 2 500 litrů vody + 400
litrů pěny, rok 1. přihlášení: 1996, EURO
motor, ABS, Bosch čerpadlo, naviják na
DO + osvětlovací stožár na DO. 2) IVECO
TURBODAILY 40E10W 4 × 4, 800 litrů vody,
Mercedes Atego 2×, Mercedes 1124: 4 × 2,
4 × 4, velitelská vozidla Opel, Mercedes
a jiné. Kompletní nabídka našich 13 vozidel
v Havlíčkově Brodě na: https://www.dobraci.
sk/cars/, e-shop: https://shop.dobraci.sk/.
V ceně vozidla: 1) Nová STK a EK, česká evidenční čísla. 2) Vozidlo je barevně upravené
dle požadavků Vyhlášky 53/2010. Reference
75 hasičských sborů, kterým jsme odevzdali
auta v letech 1993–2020.
Den otevřených dveří hasičské zbrojnice v Hronově.

více informací na

www.vezeko.cz

PŘESTAVBA SKŘÍNĚ PS 12 na podvozek VEZEKO
Cena podvozku pod PPS 25

650,- Kč

Výškově stavitelná oj - příplatek 12

bez DPH

/ 31 037,- Kč

Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Chcete mít jistotu, že při zásahu nic nepřehlédnete? Investujte do kvalitního zobrazení u hasičské
termokamery. Zároveň Vás naučíme, jak co
nejefektivněji používat termokameru Dräger při
zásahu.
Taktická termokamera Dräger UCF 6000
za 107.350 Kč s DPH
S dýchacím přístrojem PSS 4000 získáte kvalitu,
spolehlivost, odolnost, komfort, bezpečí, snadné
ovládání a údržbu. Servisní podporu po celé ČR
a nízké provozní náklady.
Kompletní dýchací přístroj Dräger PSS 4000
od 31.408 Kč s DPH
(nosič, maska, plicní automatika, tlaková lahev)

vč. DPH

500,- Kč bez DPH / 15 125,- Kč vč. DPH

MOŽNOST MONTÁŽE STAVITELNÉ OJE S VÝMĚNNÝM PŘIPOJENÍM NA KLOUB ISO 50 NEBO OKO ISO 40 S

Myslete na svoji bezpečnost, používejte ochranné
prostředky, které jsou kompatibilní a navzájem se
podporují. Tím si vytvoříte komfortní a bezpečný
celek. Produkty značky Dräger se navzájem doplňují
– například maska FPS 7000 s přilbou HPS 7000.
Přilba Dräger HPS 7000 H1 signálně žlutá
od 7.236 Kč s DPH
Ceny platné do 31. 12. 2020

Celková hmotnost 750 kg I Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg I Konstrukční rychlost 130 km/hod I Kola 185 R 14C

Dräger. Technika pro život

l region Čechy: pavel.chovancik@draeger.com
l region Morava: david.stanek@draeger.com
l Tel. +420 272 011 851

