?

Ve Stradouni se stále něco děje
... dočtete se na straně 4

Vánoce v ohni přicházejí
... nalistujte stranu 3
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Vážené členky a členové SH ČMS,
Vážené sestry a bratři, přátelé.
Vzhledem k tomu, že probíhající koronavirová epidemie a s tím související
přijatá vládní a ministerská opatření
ovlivňují přípravu a průběh valných
hromad sborů a okrsků SH ČMS,
vydává starosta SH ČMS následující
stanovisko:
1) Konání valných hromad sbor ů
a okrsků SH ČMS DOPORUČUJEME, vždy až po rozvolnění vládou
ČR přijatých opatření, vztahující
se na předpokládanou účast členů
a hostů na jednání dané valné hromady.
2) Při přípravě a samotném jednání postupovat dle materiálu schváleného
SS OSH dne 25. 7. 2020 pod názvem
„Zabezpečení valných hromad
sborů a valných hromad okrsků SH
ČMS (2020/2021).“ Neprojednán
zůstane pouze doporučený bod
jednání „Informace o jednání VI.
sjezdu SH ČMS, včetně přijatých
závěrů“.
3) Dále dle lhůt určených příslušným
OSH odeslat „Hlášení o činnosti
za rok 2020“, projednané dle „rozvolňovacích podmínek“ vedením
nebo výborem sboru, podepsané
starostou sboru, s dodatečným projednáním na valné hromadě sboru.
4) Taktéž dle lhůt určených příslušným
OSH odvést na účet OSH za sbor
příslušnou finanční částku (viz.
stanovy SH ČMS Čl. 73, odst. 8).
5) Dále splnit povinnost odevzdání
účetních uzávěrek v zákonném
termínu s podpisem statutárního
orgánu (povinnost platí bez výjimky).
Neutopte si ve zbytku roku 2020, ani v novém roce 2021 svoje motoristické štěstí! Jinak přijdou ke slovu hasičtí potápěči... foto mf

a čím byl letošní rok poznamenán, netřeba
se obšírněji rozepisovat. O to důležitější
je pečovat o uchování základních hodnot,
které právě v předvánočním čase krystalizují. Může to být tolerance, pokora, pocit

sounáležitosti jedince s celkem, vzájemné
porozumění. S příchodem nového roku
pak naděje, optimismus, důvěra ve vlastní
síly i vědomí, že na případné problémy
nikdy nejste sami. Americký prozaik
Mark Twain jednou napsal: Nejjistější
místo, kde naleznete pomocnou ruku,
je na konci vašeho ramene. Možná však
břitký glosátor neznal tak dobře hasiče,
kteří jsou vždy ochotni poskytnout pomocnou ruku všem, kteří to potřebují.
Budeme se i nadále snažit, aby Hasičské
noviny v novém roce 2021 šířily to nejlepší z tradic hasičského dobrovolnictví,
přinášely zajímavé informace o hasičích
a pro hasiče. Kromě klasického tištěného
vydání pro vás v roce 2021 připravujeme
i možnost předplatného elektronického
vydání novin. Ať už na papíře, monitoru
počítače či displeji mobilního telefonu,
stále to budou noviny o těch, co dokážou
nabídnout pomocnou ruku i v těch nejtěžších situacích.
Krásné Vánoce a úspěšný vstup do
roku 2021!
za redakci Hasičských novin
přeje Mirek Brát

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

Valné shromáždění
České rady dětí a mládeže

Českou radu dětí a mládeže povede i nadále
její současný předseda
Aleš Sedláček. Rozhodlo
o tom 69 hlasů delegátů
a delegátek 52. Valného
shromáždění ČRDM 19.listopadu 2020.
Z jejich vůle bylo pro další funkční období
rovněž nově jmenováno Představenstvo
ČRDM, jehož členem se stal i Ondřej
Vojta z SDH Dolní Měcholupy. Delegáti
mj. odhlasovali přijetí tří nových členských
organizací – jde o spolky Vodní záchranná služba ČČK, Mladí chovatelé zvířat
a Fakescape. Kvůli protiepidemickým
opatřením se valné shromáždění konalo
online, formou videokonference. V rámci
České rady šlo o „premiéru“, s níž nebyly
zkušenosti. A napoprvé to „klaplo“. Velké
poděkování za skvělý průběh náleží nejen
předsedovi a členům Představenstva, ale
i řediteli kanceláře ČRDM Ondřeji Šejtkovi. SH ČMS na valném shromáždění zastupovali Bc. Josef Orgoník a Ondřej Vojta.
Monika Němečková

Pozvánka do Muzea
České hasičské jednoty
... na straně 8

90820–00906 Pardubice

Vážení čtenáři Hasičských novin,
dovolte mi, abych vás pozdravil v adventním čase a popřál vám i vašim nejbližším klidné vánoční svátky i úspěšný
vstup do nového roku 2021. O tom, jak

Vážené hasičky a hasiči, sestry a bratři,
velmi nás mrzí, že daná situace
komplikuje váš osobní i profesní život
a výrazně omezuje naše spolkové
aktivity.
Jsme přesvědčeni, že tak, jak se nám
podařilo s vaší pomocí, řešit drtivou
většinu nástrah koronavirové epidemie, tak se nám bude dařit racionálně
vyřešit i všechny další nesnáze, které
současná doba přináší.
Počítáme opět s vaší pomocí, které
si nesmírně vážíme a za kterou Vám
upřímně děkujeme.
Jan Slámečka
starosta SH ČMS v.r.

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

Dvacet jednotek v akci, ve vzduchu dron
Informaci o požáru objektu
v podniku na výrobu a distribuci
potravin v jihozápadní části Kralup
nad Vltavou v okrese Mělník přijalo Krajské operační a informační
středisko HZS Středočeského kraje
ve čtvrtek 19. listopadu v 14:07
hodin. Podle několika oznamovatelů šlehaly ze střechy haly vysoké
plameny a k obloze stoupal hustý
černý dým. Operační důstojník
Bylo by možná na místě, připravit
úvod k událostem za uplynulé období tak, abychom jej lépe „vtesali“
do slavnostní předvánoční nálady.
Zůstaneme však v ryze praktické
rovině prevence, protože Vánoce
jsou z hlediska požárů rizikovým
obdobím. Opakovat toto v novinách
o hasičích a pro hasiče je možná
nošením dříví do lesa nebo sov do
Athén. Pokud však tyto řádky bude
číst byť jeden jediný čtenář – laik
mimo sbory a jednotky, měl by
zejména on vědět, že Vánoce nejsou zárukou na klid, z hasičského
hlediska naopak zvedají varovný prst. Nenechme se tak pohltit
emocemi a zachovejme si zdravý
rozum! Jinak to dopadne jako
v případě, který před několika lety
v předvánočním čase řešili hasiči
z Moravskoslezského kraje. Jedna

rodinka z Opavska totiž dostala
opravdu, ale opravdu nedobrou
radu, že adventní svíčka musí vždy
dohořet bez uhašení. Proto na noc
položili tito dobří lidé adventní
věnec zodpovědně v koupelně do
„bezpečné“ vany. Zapomněli ale, že
není litinová, ale plastová. Následný
požár v koupelně způsobil škodu
nejméně za 150 tisíc korun, tři lidé
byli zraněni – při hašení se nadýchali kouře… Pozor i na Betlémské
světlo, které se obvykle nezhasíná.
Mělo by hořet pouze v jednoznačně
bezpečném prostředí – pokud nemáte speciální vázu či uzavřenou
lucerničku s kovovým rámem a skleněnými stěnami, poslouží třeba větší
zavařovací (okurková) sklenice.
Ale nesmí být použita příliš vysoká
svíčka…Vánoce přichází do domu,
chce to rozum do hrsti! redakce

Požár garáže na Opavsku

k události vyslal hned v prvním
sledu profesionální hasiče z několika stanic a také nejbližší jednotky
sboru dobrovolných hasičů. Po
příjezdu na místo bylo upřesněno,
že požárem je zcela zasažena rozsáhlá chladírenská hala, ve které se
nenacházely žádné osoby. Velitel
zásahu ihned požádal o posily
a nechal vyhlásit druhý poplachový
stupeň. Zásah byl zpočátku veden

několika proudy i za pomoci výškové techniky. Hasiči se zaměřili
nejen na likvidaci plamenů, ale zároveň zaměřili proudy i na ochranu
navazujících objektů před dalším
šířením požáru. Protože uvnitř
bylo uskladněno především velké
množství rozličného obalového
materiálu, nabýval oheň stále na
intenzitě a bylo nutné přivolat
další síly. Na pomoc tak vyrazily
s cisternami i výškovou technikou
další profesionální, podnikové
a dobrovolné jednotky. V rámci
mezikrajské spolupráce vyjela také
jedna jednotka HZS hlavního města Prahy, která má ve výbavě speciální hasicí zařízení Cobra. Krátce
před půl čtvrtou odpoledne byl
stupeň požárního poplachu zvýšen
na třetí. K zajištění potřebné hasební vody sloužily dva podzemní
hydranty přímo v areálu podniku
a také čerpací stanoviště na vodním
zdroji v nedaleké obci Zeměchy.
Vzhledem k rozsahu požáru byl na
místě zřízen štáb velitele zásahu.
Vlastní požářiště bylo rozděleno
na tři úseky a situaci monitoroval
dron. Celý zásah byl veden v dý-

Požár z hořící motorky zničil i fasádu domu
K ohlášenému požáru motorky,
která hořela u panelového domu,
vyjeli 26. listopadu v brzkých ranních hodinách na Sídliště ve Velešíně společně s jednotkou místních
dobrovolných hasičů profesionální
hasiči ze stanice Kaplice. U jednoho z panelového domu hořela
motorka značky Maxon Ardour
125. Motorka hořela v plném rozsahu, požár se rozšířil i na panelový
dům. Zasahující hasiči požár rychle
lokalizovali, úplnou likvidaci po-

žáru velitel nahlásil v 4:41 hodin.
Požár se nedostal dovnitř domu,
nebyla nutná evakuace obyvatel,
nikdo nebyl zraněn. Celková škoda
způsobená požárem činí 350.000
Kč, a to jak na motorce (20.000
Kč), tak na fasádě a jednom okně
panelového domu. Příčina požáru
jsou zatím dvě vyšetřovací verze
– úmyslné zapálení a závada na
elektroinstalaci.
HZS Jihočeského kraje,
foto: SDH obce Velešín

Řidič zůstal zaklíněn v kabině Požár v obytném

Pět jednotek hasičů zasahovalo
v pátek 27.11.2020 večer v obci
Bolatice (okres Opava) u požáru
větší garáže se zaparkovanou Škodou Octavia, který se obešel bez
zranění. Předběžná škoda byla odhadnuta na 500 tisíc korun, příčina
vzniku požáru je v šetření. Hasiči
přitom uchránili před požárem přilehlý rodinný domek se sedlovou
střechou, tedy majetek odhadem
za dva miliony korun. Operační
středisko hasičů bylo o ohni, který
zpočátku šlehal několik metrů
vysoko, informováno v pátek před
půl šestou podvečerní. Do Bolatic

Námraza trápila řidiče

Na silnici I/34 u Borové se 29.
listopadu střetla dvě osobní vozidla. Zdravotníci odvezli jednu
zraněnou osobu. Hasiči zabezpečili místo nehody, zajistili vozidla
proti požáru a pomocí sorbentu
zasypali únik provozních kapalin.
Jedno auto odvezla odtahová služba
a druhé hasiči odstavili na blízké
parkoviště. U Výprachtic skončilo
osobní vozidlo ve svahu a hrozilo
mu převrácení. Pasažéři byli bez
zranění a z vozidla venku. Jednotka
zajistila automobil proti pohybu
a pomocí navijáku vyprostila na
silnici. A u Poličky měli tři cestující
velké štěstí, že vyvázli bez zranění.
Auto skončilo na střeše. Hasiči i zde
pomocí navijáku vůz vrátili na
komunikaci a odstavili na přilehlé
parkoviště.
Jana Poláková – asistentka,
HZS Pardubického kraje

vyjela jednotka HZS Moravskoslezského kraje ze stanice Hlučín, společně s ní čtyři jednotky
dobrovolných hasičů – Bolatice,
Kravaře, Hlučín a Dolní Benešov.
Hasiči uhasili oheň během 40 minut. Přilehlý rodinný domek byl
nakonec zasažen pouze kouřem,
hasiči jej odvětrávali pomocí přetlakového ventilátoru. Dobrovolní
hasiči z Bolatic zde zůstali – kvůli
kontrole požářiště – do sobotního
rána, kdy místo zásahu předali
Policii ČR.

K dopravní nehodě dvou nákladních vozidel byli vysláni v pátek
27. listopadu po 6. hodině ranní
profesionální hasiči z centrální
stanice Hradec Králové. Vozidla se
střetla na Rašínově třídě na úrovni
u benzinové čerpací stanice. Jeden
automobil narazil do druhého zezadu, ve zdemolované kabině zůstal
zaklíněn řidič. Hasiči použili
na jeho vyproštění hydraulické
vyprošťovací zařízení. Nejprve
museli přizvednout střechu kabiny, odtáhli přimáčknutou palubní
desku a následně předali vyproš-

těného zraněného řidiče do péče
zdravotnické záchranné služby.
Na místě spolupracovaly všechny
složky IZS. Dále došlo při nehodě
k úniku asi 100 litrů hydraulického
oleje, kapalinu jednotka zasypala
sorpčním materiálem a postarala se
ve spolupráci s pracovníky údržby
silnic o úklid vozovky. Jednotka
se vracela zpět na základnu po 10.
hodině.
Martina Götzová
tisková mluvčí HZS KHK
foto: HZS KHK

HZS Moravskoslezského kraje

domě

Čtyři profesionální a jedna dobrovolná jednotka zasahovaly ve
středu 25. listopadu 2020 v 19:43
hodin v ulici Kovařovičova v Praze 4 u požáru bytu v šestém patře
obytného domu. Při příjezdu první
jednotky, která na místo dorazila za
necelých 5 minut (6 minut od ohlášení na tísňovou linku hasičů) bylo
zřejmé, že byt je plameny zasažen
v plném rozsahu. Hasiči nasadili
dva vodní proudy, jeden vnitřní
částí budovy a druhý po automobilovém žebříku. Zásah probíhal
v dýchací technice a lokalizace
požáru byla oznámena v 19:59
hod. Před příjezdem jednotek
objekt opustilo několik obyvatel
domu, postaral se o ně krizový
pracovník MČ Prahy 4 a ZZS HMP
jim poskytla tepelný komfort ve
speciálním voze. Jedna zraněná
osoba byla předána do jejich péče,
bohužel se ji nepodařilo zachránit.
Příčinu šetří hasičský vyšetřovatel,
škoda byla odhadnuta na 2 miliony
korun. zdroj: HZS hl. m. Prahy

Druhý stupeň požárního poplachu v Krkonoších
Krajské operační a informační
středisko Hasičského záchranného
sboru Libereckého kraje přijalo 24.
listopadu ve 4:36 hodin oznámení
o kouři valícího se z oken horského
penzionu Jilemnická Bouda na
Horních Mísečkách ve Vítkovicích v horských partiích Krkonoš.
Oznamovatelem byl zaměstnanec
objektu, kter ý duchapřítomně
opustil včas prostor y objektu
a přivolal hasiče. K místu události
byly ihned vyslány jednotky druhého stupně požárního poplachu.
V rámci mezikrajské spolupráce
byla vyžádána také jednotka HZS
Královehradeckého kraje ze stanice Vrchlabí. Po příjezdu hasičů na
místo bylo průzkumem zjištěno,
že jde o silně zakouřené prostory
2. patra a střechy objektu. Hasiči
vytvořili dvě průzkumné skupiny,

které v dýchací technice vstoupily
do objektu a pomocí termokamery
hledaly ohnisko zakouření. To se
podařilo nalézt, vzhledem k velmi
silnému zakouření a složitější dispozici objektu, až po delším úsilí
v jednom z pokojů ve druhém patře.
Další skupina hasičů se snažila
dostat do podkrovního prostoru,
který byl tou dobou rovněž silně
zakouřen s nulovou viditelností.
Pomocí výškové techniky a CCS
Cobra (zařízení určené pro hašení
vysokotlakým proudem vody a řezání materiálu vodním paprskem)
započaly hasební práce také na
střeše objektu. Zásah byl velmi
náročný vzhledem k materiálu
střechy, na které se nacházela tzv.
falcovaná plechová krytina. Střechu a její konstrukci museli hasiči
následně ve třech polích rozebrat

a uhasit veškerá ohniska požáru.
Hasební zásah na střeše objektu
byl podporován dalším vodním
proudem. Vnitřní prostory pak hasiči hasili dvěma vodními proudy.
Rekreační objekt jednotky odvětrávaly pomocí dvou přetlakových
ventilací. Lokalizaci požáru nahlásili hasiči v 9:37 hodin. Likvidace byla z místa události hlášena
v 11:18 hodin. Během události nebyl nikdo zraněn. Příčinu události
a výši škody bude dále zjišťovat vyšetřovatel příčin požárů. Na místě
zasahovaly profesionální jednotky
HZS LK stanice Semily, Jilemnice,
HZS KhK stanice Vrchlabí a JSDH
Poniklá, Rokytnice nad Jizerou,
Studenec, Jilemnice a Vítkovice.
dle zprávy
por. Bc. Lucie Hložkové,
HZS Libereckého kraje

chací technice a kvůli velké potřebě
byly k požáru povolány z mělnické
a kladenské stanice protiplynové
automobily s náhradními lahvemi
se stlačeným vzduchem. Kvalitu
odtékající použité vody kontrolovali příslušníci Chemické laboratoře Kamenice, kteří sledovali
i zplodiny unikající do ovzduší.
Žádné nebezpečné hodnoty však
nenaměřili, přesto bylo obyvatelům
Kralup nad Vltavou i přilehlých
obcí prostřednictvím přítomného
starosty města doporučeno, aby
omezili větrání. Správce objektu
zajistil pro všechny zasahující hasiče stravu a ochranné nápoje. Kolem
dvacáté hodiny ještě nebyl požár
pod kontrolou. Veškeré hasební
práce byly vedeny z vnější části
objektu, na kterém se propadla
převážná část střešní konstrukce.
Odhadovaná škoda se bude pohybovat minimálně v řádu desítek
milionů korun, k objasnění příčiny
vzniku požáru se vyšetřovatelé
prozatím nedostali.
dle zprávy
Ing. Ladislava Holomčíka,
HZS Středočeského kraje

TELEGRAFICKY
Tragický střet dvou
osobních vozidel

Ke střetu dvou osobních vozidel
tovární značky Peugeot a VW došlo v listopadu na křižovatce silnice
1/50 u Střílek na Kroměřížsku. Po
střetu skončila obě vozidla mimo
silnici. Při nehodě byli zraněni čtyři muži. Jeden z nich utrpěl zranění
neslučitelná se životem. Pro dalšího
těžce zraněného přiletěl vrtulník
a transportoval pacienta do nemocnice v Brně. Další dva byli odvezeni posádkou zdravotnické záchranné služby do nemocnice. Na
místě nehody zasahovaly všechny
složky IZS včetně hasičů ze stanice
Morkovice-Slížany a dobrovolné
jednotky z nedalekých Koryčan.
dle zprávy
por. Mgr. Lucie Javoříkové,
tiskové mluvčí
HZS Zlínského kraje

Evakuace 90 osob

Tři hasičské jednotky zasahovaly 26. listopadu u požáru v panelovém domě v Májové ulici v Děčíně-Boleticích. Hořelo na chodbě
v přízemí, kouř se rozšířil po celém
domě. Z domu bylo evakuováno
90 lidí. Několik lidí se nadýchalo
kouře. Byli v péči Zdravotnické
záchranné služby. Požár na chodbě
panelového domu byl zlikvidovaný.
Zranění byli propuštěni, jednalo
se převážně o stres. Hořely věci
uložené na chodbě.
HZS Ústeckého kraje

Zajištění statiky domu

Hasiči v listopadu zasahovali u zatopeného sklepa v ulici Havlíčkova
v Modřicích. Při čerpání vody
zjistili narušení statiky domu a na
jedné stěně se objevily zvětšující se
praskliny. Přivolaný statik prověřil
stav a doporučil zajištění objektu
proti případné destrukci. Pomocí
dřevěných trámů hasiči zajistili
venkovní zeď na ulici, místnost
uvnitř domu a sklep. Na statickém
zajištění domu pracovaly čtyři jednotky hasičů.
dle zprávy Jana Dvořáka,
HZS Jihomoravského kraje

Symbolika ohně
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Vánoce v ohni přicházejí

Potemnělá krajina, často nevlídné počasí, málo denního světla. S tím ostře kontrastují barevné nabídky
útočící na naše portmonky. Obrazovky, displeje,
poštovní schránky, kazatelny ve svatostáncích, ulice a náměstí, ba také úřady státní i samosprávné
cosi slavnostně sdělují. Do toho všeho mumraje
z reproduktorů zní chytlavá melodie o rolničkách,
co předpovídají, že se TO blíží. Vánoce! Magické
svátky, co v ohni přicházejí!
Magie ohně

V Hasičských novinách se ohni
nevěnujeme pouze jako ničivému
živlu. Snažíme se poukázat i na
jeho jedinečnou úlohu v dějinách
lidské civilizace. Ano, ochota podlehnout magii ohně je v nás hluboce
zakořeněna. Směsice strachu i obdivu, bázně i fascinace. Kdy jindy
se nechat ochotněji hypnotizovat
praskajícím ohněm v krbu nebo
jen plamenem čajové svíčky, než
v čase předvánočním?! Hasičům
takové počínání vyhloubí pár vrásek navíc, ale je to marné. Vždyť
Vánoce mají, jako křesťanské
svátky, oheň jako povinný atribut.
Svíčky na adventních věncích,
ve svícnech na slavnostní tabuli.
Svíčky obyčejné, vonné, tlusté,
tenké. Miliony plamenů a plamínků probudí předvánoční čas.
I z hlediska křesťanské symboliky
jsou oheň a jím produkované světlo
projevem Boží přítomnosti. Ještě
větší důraz na symboliku ohně mají
v porovnání s vánočními svátky
Velikonoce, kdy před kostely hoří
otevřené hranice. My však zůstaneme u Vánoc, ve kterých se snoubí
křesťanská symbolika ohně s ještě
staršími pohanskými tradicemi.

Keltské svátky Yule

Generálkou symbolického ohně
o Vánocích jsou již v listopadu
Dušičky – Památka zesnulých,
svátek, který vznikl již v 10. století
ve Francii. Od roku 1915 se svátek
Památka zesnulých připomíná
již v rámci celé katolické církve.
Svíčky jsou žádaným zbožím
i v následujících týdnech, kdy jsou
chystány pro adventní věnce. A potom? Potom přicházejí křesťanské
Vánoce. V jejich tradicích i zálibě
v otevřeném ohni jsou možná
přítomny i rituály pohanské, které
souvisejí se zimním slunovratem.
Tento svátek si například staří
Keltové připomínali 21. prosince
pod názvem Yule. Jeho symbolem
byl jehličnatý strom, jmelí, zelená
barva… V době svátků Yule zapalovali Keltové ohně, aby porazili
temnotu. Často se hovoří o tom, že
vítězné tažení křesťanství světem

umožnila i chytrá marketingová
strategie, která nebojovala vždy
otevřeně proti pohanským zvykům, ale občas je pro snazší prosazení vlastního světonázoru jen
ukryla do nového „balení“.

Betlémské světlo

Vánoční symbolikou ohně s ryze
křesťanskými kořeny je ovšem
Betlémské světlo. Na počátku
Betlémského ohně, skrze něhož
opravdu Vánoce přicházejí, je
legenda. Hovoří o časech tzv.
křížových výprav, které byly v Evropě na přelomu 11. a 12. století
organizovány jako reakce na obsazení Blízkého Východu tureckými
kmeny Seldžuků. Jeden italský
rytíř se zapřísahal, že pokud mu
boží přízeň umožní vrátit se z výpravy v pořádku domů, přiveze
do křesťanské Evropy i plamen
ohně z Betléma, místa narození
Ježíše K rista. Před Vánocemi
v roce 1099 ten mladý muž stál
před branami domovské Florencie
se zapálenou svící. Podle jeho
tvrzení to byl stále stejný plamen,
který ani roky složitého putování
po moři i souši nedokázaly uhasit.
Svíce byla umístěna v kostele, kam
hned zamířili další zájemci o pravé
Betlémské světlo. Moderní tradice
šíření Betlémského světla byla
šikovným nápadem rakouské veřejnoprávní televize ORF. Od roku
1988 se šíření Betlémského světla
do světa ujali zástupci rakouského
skautingu. Nejprve posvátný oheň
cestuje do rakouské metropole
Vídně letadlem, poté je rozvážen
do dalších zemí především po
železnici. V Čechách se Betlémské světlo poprvé objevilo v roce
1989. Tolik tedy o symbolice Vánoc
ukryté v plamenu svíčky, která
je předávkou štafety se startem
ve starobylém Betlémě, poutním
místě v centrální části Palestiny.

Posvátná polena

Vánoční tradici však můžete
získat i z krbu, pokud tedy dodržíte
předepsaný nelehký technologický
postup z časů našich předků. Jedná
se o tradici tzv. vánočního polena.

K Vánocům neodmyslitelně patří světlo a oheň. Od Betlémské hvězdy až k plápolajícímu plamenu svíček.

Velký a těžký dubový špalek byl
zasunut do krbu, kde pomalu doutnal celý rok. Na vánoce bylo takové
houževnaté poleno konečně z krbu
vytaženo, na svátek Tří králů rozdrceno a rozházeno po poli. Cílem
tohoto rituálu bylo zajištění bohaté
úrody v novém roce. Při podrobnějším zkoumání křesťanské tradice
tzv. vánočního polena však opět
narazíme na keltské rituály oslav
slunovratu. Keltové totiž zásadním
způsobem ctili to první polínko,
kterým byl zapalován krb v době

Starobylé město Betlém v centrální části Palestiny láká turisty na slogan: Vánoce po celý rok.

svátku Yule dne 21. prosince.
Muselo být uschované z loňského
slunovratu. Před zapálením bylo
nutné jej poprášit moukou. Hořelo
celých 12 dnů. Takové regulované
hořlavosti se docilovalo kropením
jablečným moštem. Popel z polena
opět posloužil jako boží garance
půdní bonity. Uhlíky z takového
polena byly rovněž ceněné jako
amulety. Tradici vánočních polen
můžeme vysledovat nejen u nás,
ale například i v Chorvatsku či ve
Francii. V chorvatském pojetí to

znamenalo zapálit tři velká polena,
která symbolizovala sv. Trojici. Po
rozhoření se od polen následně zapalovaly i všechny svíčky v domě.
Chorvaté věřili, že oheň z polen
zajistí obyvatelům domu klid a požehnání. Pokud byste o Vánocích
cestovali přímo do chorvatské Dalmácie, nelekněte se, když uvidíte
u nějaké vesničky velký oheň. Takový oheň zapalovaný o Vánocích
se v této oblasti jmenuje Koleda.
Každý obyvatel vesnice pro něj
musí přinést nějaké to palivo, jak
se zase říká v našich krajích: Mít
to svoje polínko v ohni… Francouzi rituál s poleny zase nazvali
chacho-fio (udělat oheň). Nejstarší
a nejmladší z rodiny přiložili každý
svoje polínko (pozor, jen z ovocného stromu) do ohně. Potom třikrát
obešli stůl, pronesli posvátná
slova. Tradice posvátných polen je
z hlediska požární prevence značně
problematická. Pokud by ji přesto
chtěl někdo v moderních časech
ústředního topení zrealizovat,
je naší povinností před takovým
jednáním varovat. To už je opravdu
lepší zajít do obchodu a vybrat si
vánoční svíčky podle vlastního
vkusu, nebo si dát kousek dobré
vánoční rolády. Právě do tohoto
cukrářského výrobku (de facto
tvaru polena) byla tradice pálení
vánočních polen transformována,
když klasická kamna začal mít
navrch před krby. Z hasičského
hlediska moudré rozhodnutí.

Hasivo jménem
Vánoce

Vánoce se však někdy ukážou
i jako „hasivo“ schopné zdolat
opravdu velké požáry včetně požárů válečných. Tak tomu bylo v roce
1914, v časech první světové války. Na německo-francouzské linii
tehdy vzniklo spontánní příměří
později pojmenované jako Vánoční. Vojáci znepřátelených armád si
ozdobili zákopy svíčkami, zpívali
koledy, chystali si dárky. Molochu
války i stratégům v generálních
štábech na chvíli leknutím došel
dech. Bohužel jen na chvíli, pak
oheň svíček nahradila děla a plamenomety, vůni purpury na plotně
bojové plyny…

Epilog

Vánoce, Vánoce skrze oheň
přicházejí, zpívejme přátelé… Jen
opravdu pozor na manipulaci se
svíčkami, prskavkami, adventními věnci, nedej bože s vánočními
poleny! Rizika požáru o vánocích
číhají také u plotny. Vzplanuvší
olej na pánvi opravu nepatří mezi
žádanou vánoční ohňovou symboliku. A to máme ještě před sebou
oslavy nového roku… Svatý Floriánku, nepolevuj v ostražitosti!
Připravil Mirek Brát
zdroje foto: pinterest, wiki,
flickr, youtube
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM
Okénko ke slovenským sousedům

Slovenská obec Hôrka se nachází v okrese Poprad. Tamní dobrovolní
hasiči slaví v tomto roce jeden rok svojí existence. Říkáte si možná, co
je tohle za výročí… Jde však o to, že se hasičům v této obci podařilo
obnovit dobrovolný sbor po 40 letech! Když se totiž v závěru loňského
roku snažili v obci o vytvoření sboru, zjistilo se, že hasičský sbor zde stále
formálně existuje již 40 roků – pouze však nikdo neměl o práci v něm
zájem. Potvrzením byla i desetiletí chátrající budova zbrojnice, ve které
se však nenacházela žádná technika, ani vybavení. Obnovu dobrovolného
hasičského sboru v Hôrke si vyžádala právní úprava, která nařizuje všem
slovenským obcím mít na svém katastru zabezpečenou požární ochranu.
Pro obec Hôrka dlouhá léta zajišťovali tuto službu hasiči z nedaleké obce
Švábovce. Pak však došlo k vypovězení smlouvy, což nalilo novou krev
do žil hasičskému dobrovolnictví v Hôrke. (ilustrační foto: dhzdycka.sk)

Jak se bude „prát“ u táborských hasičů?
V novém mycím centru!

Ohrožení hasičů je zejména
u požáru, při zásahu u dopravních
nehod, při chemických haváriích
a jiných únicích nebezpečných
látek, kde vznikají toxické zplodiny. Hasiči jsou také ohroženi viry
a bakteriemi při virových epidemiích a pandemiích, jako v současné
době. Všechny ochranné prostředky jsou po zásahu kontaminované
látkami, které mají prokazatelné
karcinogenní, teratogenní, virucidní a mutagenní účinky. Po
příjezdu zpět na požární stanici je
nutné zajistit úplnou dekontaminaci ochranných prostředků. Tato
činnost se provádí pomocí technického zařízení (pračky), schopného
provést údržbu oděvu. Tato údržba
se skládá z několika fází – praní,
chemická dezinfekce, impregnace
a sušení obleku postupem zaručujícím funkčnost impregnace
ve tkanině. Na základě těchto
údajů byla žádána, již od loňského
roku, jednotlivá města a obce na
okrese Tábor o finanční příspěvek
na možnost zajištění a realizaci

Kaleidoskop zajímavostí

Letos stihli opravu zbrojnice a soutěže
Letošní rok dobrovolných hasičů ze Žákavé na okrese Plzeň-jih se měl nést především v duchu oslav 120 let od založení
sboru, které měly vrcholit dvoudenním programem. Bohužel,
tyto plány zcela změnila aktuální pandemická situace a celoroční činnost žákavských hasičů byla tím poznamenána jak na
úrovni soutěžní, tak i v oblasti další činnosti sboru. I přesto
se podařilo absolvovat několik zdařilých akcí.

„Akce střecha“
Tou nejvýznamnější byla výměna střechy na hasičské zbrojnici,
která mohla být uskutečněna díky
dotaci od Plzeňského kraje, kterou
obdržel obecní úřad. „Za jeden
den brigády zvládli členové sboru
sundat starou krytinu, upravit starý
krov a udělat nové laťování, uklidit
prostor půd, a poté během dalšího
dne byla opět členy sboru kompletně položena nová střešní krytina
v podobě plechu imitujícího střešní
tašky,“ uvedl starosta sboru Josef
Hora. Největší podíl na této akci
mají členové sboru Václav a Marek
Fialovi. Dle slov starosty sboru byla
střecha ve velmi špatném stavu především nad garáží, kde je zázemí
jednotky dobrovolných hasičů, která je zařazena do kategorie JPO V.

Technika a pomoc obci
„Hlavní část techniky jednotky
představuje vozidlo Iveco Daily
s nástavbou Magirus, které bylo
v roce 2015 zakoupeno plně z rozpočtu obce. Vozidlo má zabudovanou nádrž na 800 l vody a čerpadlo.

Dále je nástavba osazena kalovým
a plovoucím čerpadlem, elektrocentrálou, vysavačem bodavého
hmyzu a dalším vybavením, které bylo pořízeno díky dotacím
Plzeňského kraje a z rozpočtu
obce Žákavá,“ připomněl Josef
Hora. Členy sboru byly prováděny
v průběhu roku i další brigády,
které byly zaměřeny především na
údržbu a vylepšování hasičského
hřiště. Několik členů se zúčastnilo
akce pořádané obecním úřadem.
Pomohli při ní zasadit 22 ovocných
stromů podél polních cest v okolí
obce.

Úspěchy v soutěžích
I přes zrušení posledního ročníku hry Plamen a ligy OSH Plzeň-jih
v roce 2020, zvládli žákavští mladí
hasiči soutěž v Dnešicích, odkud si
družstvo starších i mladších žáků
přivezlo zlaté medaile, v Hořehledech obě kategorie obsadily
shodně druhá místa. „Mladí hasiči
jsou v současné době asi nejaktivnější částí sboru. Znovuobnovené
družstvo mladých hasičů funguje
nepřetržitě od roku 1997. Navíc

od roku 2015 máme kolektiv rozdělený na mladší a starší žáky.
Naše družstva dětí se pravidelně
na soutěžích hry Plamen i okresní
ligy umisťují na stupních vítězů,“
uvedl s hrdostí v hlase starosta sboru a zároveň trenér starších žáků
Josef Hora. Svou soutěžní činnost
se podařilo v letošním roce předvést také dospělým hasičům. Muži
i ženy se postavily na start soutěže
v nedalekých Hořehledech, kterou
žákavské ženy nejenže vyhrály,
ale dosáhly lepšího času, než mělo
vítězné družstvo v kategorii mužů.
Družstvo žen se historicky poprvé
zúčastnilo závodů Západočeské
hasičské ligy v Mokrouších, kde se
umístilo na sedmém místě. V pořadí 15. ročník Memoriálu Václava Balvína a Václava Šneberka
uspořádali žákavští hasiči za účasti
domácích družstev mužů a žen
poslední týden v srpnu. Tento byl
zároveň posledním kolem Západo-

české hasičské ligy ročníku 2020.
Ten samý den večer proběhla další
tradiční žákavská soutěž. Jednalo
se o 18. ročník noční soutěže O žákavskou bečku v požárním útoku
dle vlastních úprav. Žákavské ženy
byly nejlepší ve své kategorii. Čtyři
členové sboru, Josef Hora ml.,
Michal Darda, Petr Kašpar a Petr
Boukal reprezentovali sbor v běhu
hasičů do Svatohorských schodů
v Příbrami. Trať závodu měří
560 metrů, zdolává se převýšení
80 metrů a závodníci zdolávají
289 schodů. Kryté schodiště vede
z centra města do areálu Svaté hory.
Závodníci běží v zásahové obuvi,
přilbě a nesou lahev dýchacího přístroje. Na startu stanulo 34 dvojic,
hasiči Hora ml. a Darda se umístili
na jedenáctém místě a další dvojice
Kašpar a Boukal obsadila patnáctou příčku.
Věra Nutilová
foto: archiv SDH Žákavá

Modernizované školní a výcvikové zařízení
HZS ČR využijí i dobrovolní hasiči

tzv. „mycího centra“ na centrální
požární stanici HZS Jihočeského
kraje, územního odboru Tábor.
Navzdory letošní složité situace
s vyhlašováním nouzového stavu
a řešení mnoha protiepidemických
opatření se po delším jednání podařilo shromáždit 649.000 Kč z darů
měst a obcí na okrese Tábor.
(dle zdroje HZS JK)

Z REDAKČNÍ POŠTY
Zdravím do redakce,
chtěla bych vám něco málo sdělit o děvčatech – dorostenkách, které
již 3. sezónu závodí společně za SDH Klopotovice. Jsou to mladá děvčata
ve věku 13–18 let, které jsou z několika sborů (Klopotovice, Vrahovice,
Služín, Štětovice) z okresu Prostějov a do Klopotovic začaly jezdit v r.
2018 na společné tréninky družstva pod mým vedením. V roce 2018
se umístily na krásném 2. místě na krajském kole v Lipníku, v r. 2019
v kategorii žen obsadily v okresním kole 2. místo. Ale každým rokem
děvčata „stárnou“, a než tedy přejdou všechny do závodní kategorie žen,
rozhodly se pro nafocení hasičského kalendáře, aby si tak jeho prodejem
sehnaly nějakou tu korunu na repasi hasičské mašiny, kterou by si přály
do dalších sezón. Jelikož nebylo letos tolik soutěží, v létě jsem domluvila
fotografa-kamaráda Karla Švédu. Focení probíhalo v sobotu na hřišti
v Klopotovicích a v neděli na stanici HZS v Olomouci. Počasí nám vyšlo na jedničku, proto bylo fajn, že se holky mohly při požárním útoku
zchladit v kádi nebo při focení v hasičské pěně, se kterou nám pomohli
hasiči z prostějovské stanice. Plány prodeje kalendáře jak nástěnného
tak stolního byly veliké, měl se nabízet na výročních valných hromadách
sborů, na okresních setkáních či na setkání hasičů na hoře Říp. Bohužel, ze
všech těchto akcí sešlo. My se aspoň snažíme osobním kontaktem s hasiči
jej nabízet, rovněž přes www.hasicky2021.webnode.cz.
V nabídce je kalendář stolní 14denní za 160 Kč a nástěnný je ve formátu A3 za 190 Kč, v obou jsou uvedeny směny pro profesionální hasiče.
Kalendáře jsou přeci potřeba a pro někoho to může být dobrý vánoční
dárek, který můžeme zaslat kamkoliv poštou.
Mgr. Marcela Vystrčilová, vedoucí družstva, trenér
mobil: 724 983 780, fb: Vystrčilová Marcela
e-mail: vystrcilova.marcela@seznam.cz

V listopadu byla, poklepáním
na základní kámen, oficiálně zahájena další důležitá etapa v historii
Školního a výcvikového zařízení
(ŠVZ) v Brně. Částečnou přestavbou stávajícího areálu a výstavbou
zcela nové části vznikne do dvou
let moderní vzdělávací komplex,
ve kterém konečně získáme adekvátní kapacitu pro výuku a školení nejen profesionálních, ale také
dobrovolných hasičů. Slavnostního
poklepání se kromě ředitele ŠVZ
HZS ČR, plk. Mgr. Martina Oujezského, MBA zúčastnili náměstek
generálního ředitele HZS ČR pro
ekonomiku, brig. gen. Mgr. Slavomír Bell MSc. MBA, náměstek
generálního ředitele HZS ČR pro
řízení lidských zdrojů, plk. doc.
JUDr. František Vavera Ph.D.
LL.M, Ing. Petr Svoboda, zá-

stupce projekční kanceláře a Ing.
Miloš Kotlán, jednatel firmy, která
bude stavbu realizovat. Přestavba
a modernizace areálu ŠVZ byla
dlouhodobě připravována, ale zrealizovat se jí podaří až nyní, díky
finanční podpoře Evropské Unie.
Projekt Modernizace Školního
a výcvikového zařízení Hasičského
záchranného sboru České republiky – středisko Brno je realizován se
spolufinancováním z Evropských
strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Integrovaného
regionálního operačního programu
pro období 2014 – 2020. Cílem projektu je modernizace stávajícího
Školního a výcvikového zařízení
Hasičského záchranného sboru
České republiky – střediska Brno,
za účelem vytvoření podmínek
pro získávání odborných znalostí

a nácviku dovedností pro řešení
reálných situací. V rámci projektu
jsou budovány nové a modernizovány stávající simulátory, trenažéry
a výcvikové objekty a současně
jsou pořizovány technologie, technické a technologické vybavení
a pomůcky pro vzdělávání a výcvik
členů jednotek požární ochrany
a složek integrovaného záchranného systému. Aktivity projektu
jsou realizovány s cílem vytvořit
ve Školním a výcvikovém zařízení
Hasičského záchranného sboru
České republiky – středisku Brno
hmotné podmínky pro rozvoj specifických dovedností a součinnost
základních složek integrovaného
záchranného systému při řešení
mimořádných událostí, a to především pro Hasičský záchranný
sbor České republiky, Policii České

republiky, jednotky dobrovolných
hasičů obcí, resp. základní složky integrovaného záchranného
systému.
dle zprávy plk. Ing. Vladimíry
Kracíkové, vedoucí oddělení
strukturálních fondů
MV-GŘ HZS ČR,
foto základního
kamene: ŠVZ HZS ČR Brno

„Jsme rádi, že jsme v letošním
roce, kdy se všichni potýkáme
s pandemií koronaviru, mohli
uspořádat alespoň část našich akcí.
Vloni jsme dělali zabíjačkové hody,
dětský den a čertovské strašení,
před Velikonocemi vodili Jidáše
a měli několik brigád. Letos jsme
uspořádali alespoň hasičský ples

nebo grilování pstruhů a opět
jsme se, stejně jako v minulých
letech, dočkali obrovského zájmu
z řad veřejnosti,“ uvedl Zdeněk
Bačina, starosta sboru ve Stradouni
z okresu Ústí nad Orlicí. Soutěžní
družstva žen, mužů i veteránů
startovala v domácích podmínkách
na okrskové soutěži. Celkem dora-

zilo změřit síly 17 týmů dospělých
a 4 dr užstva mladých hasičů.
Excelentní výkon předvedli muži
„A“ Stradouně, kteří se radovali
z prvního místa. Skvěle se umístili veteráni i ženy, a to na třetím,
respektive druhém místě. Družstvo
mužů „B“ si uhájilo sedmou příčku. Mezi nejrychlejšími „proudaři“
se skvěle umístil domácí Tomáš
Bačina. Hasiči uspořádali v pořadí
osmý ročník turnaje v malé kopané.
„Mrzí nás, že pro velkou nepřízeň počasí nebylo možné dohrát
druhé kolo a bylo nutné dokončit
turnaj pokutovými kopy. Vážíme
si skutečnosti, že nám jak obec,
tak sponzoři ochotně přispěli na
ceny,“ sdělil starosta sboru. O hasičích ze Stradouně je známo, že
jsou nesmírně pracovitou partou.
Svědčí o tom i aktivity z letošního
roku. Vyřezávali náletové dřeviny
v obci, uklízeli chodníky, sbírali
železný šrot a nebezpečný odpad.
Na zdejším hřišti osadili obrubníky
pro chodníky, sekali trávu, položili
dlažbu, starali se o terénní úpravy

nebo vybudovali novou pergolu.
Uklízeli obec a prostory u školy,
udržovali veřejnou zeleň. Aby toho
nebylo málo, dokončili částečnou
rekonstrukci zbrojnice, instalovali
nová vrata, dokončili nový vjezd
do budovy a vnitřní stěny budovy
zbavili starých omítek, a to díky
podpoře obecního úřadu a sponzorů. V roce 2016 se umístil SDH
Stradouň na 4. místě v anketě
Dobrovolní hasiči roku, do které
se místní hasiči přihlásili s akcí
Setkání rodáků, občanů a přátel
obce a výročí 125 let sboru, kterou
společně s obcí pořádali. O rok
později byl sbor oceněn 5. místem
za nejlepší webové stránky sboru
dobrovolných hasičů při Hasičských slavnostech v Litoměřicích.
V současné době má sbor 38 členů,
k hasičské technice patří sportovní
stroj s objemem 2056 ccm, zásahový stroj PS 12, zásahový přívěsný
vozík nebo plovoucí čerpadlo.
Věra Nutilová
foto: archiv SDH Stradouň,
soutěžní tým mužů

Ve Stradouni se stále něco děje

Kaleidoskop zajímavostí
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S novým praporem na oslavách založení sboru
Hasičský sbor v obci Práče na
okrese Znojmo byl založen v roce
1900. Podle pamětního spisu, který
zhotovil a sepsal Ignar Rihowsky,
toho času učitel a řídící školy v Práčích, se v srpnu roku 1904 při příležitosti stavby nového kostela zmiňuje založení sboru dobrovolných
hasičů v roce 1901. Při procházení
záznamů v Jihomoravském muzeu
bylo hasičům potvrzeno, že k založení sboru došlo již v roce 1900.
V roce 1976 došlo k ustavení oddílu
mladých hasičů. Sbor fungoval do
roku 1999, kdy spolu členové sboru
přestali komunikovat kvůli sporům,
a proto veškerá činnost skončila.
Teprve v roce 2010 parta mužů obnovila činnost sboru. Začali soutěžit
na okrskových soutěžích, o tři roky
později se k nim přidal tým žen,
v roce 2015 byl ustaven oddíl nejmladších hasičů, v současnosti má
oddíl 16 členů. „Vždy záleží na tom,
jak jsou silné ročníky. V letošním
roce z důvodu omezení sportovních
akcí jsme se zúčastnili pouze závodu požární všestrannosti ve Slupi,
kde jsme postavili dvě družstva.
S vedením mladých hasičů mně pomáhají Aleš Kasal a Petr Šigut, bez
kterých by kolektiv mladých hasičů
nevznikl,“ připomněl starosta SDH
Zdeněk Dvořák.

Zázemí a technika
V květnu 2014 proběhla slavnost k výročí 110 let od postavení

kostela, spojená se svěcením nového hasičského zásahového vozidla.
Před samotným svěcením ještě
proběhlo slavnostní vyznamenání čestných členů SDH Práče za
jejich činnost ve sboru. Začátkem
roku 2015 hasiči začali s postupnou rekonstrukcí staré hasičské
zbrojnice. Formou dobrovolných
brigád byla obnovena celá střecha,
odvod kanalizace, vodovodní
a elektrické rozvody, podlahy,
nová okna a dveře, vnitřní vybavení. V létě téhož roku byla zahájena
výstavba nové hasičské zbrojnice.
Jedním z hlavních důvodů bylo
vytvoření kvalitního zázemí pro
nově založenou zásahovou jednotku, resp. vybavení, včetně dvou
zásahových automobilů. Díky
spolupráci všech členů hasičského sboru i dalších dobrovolníků
byly všechny práce na výstavbě
dokončeny v létě roku 2018. V září
tohoto roku proběhlo slavnostní
otevření hasičské zbrojnice spojené se svěcením nově pořízeného
zásahového vozu CAS 25.

Nový prapor
V současné době se SDH Práče
zapojuje do kulturních akcí a dalších aktivit v obci. Každým rokem
se pod záštitou hasičů koná Velikonoční zábava, Babské hody, pálení
čarodějnic a také se hasiči zapojují
do pořádání dětského dne. Od založení zasahuje sbor u různých typů

mimořádných událostí. Od hašení
požárů, zásahů při úniku plynu
až po odklízení padlých stromů.
Každý měsíc probíhá v obci pravidelná kontrola a odkalení hydrantů.
Letos v červenci proběhly v obci
oslavy 120 let výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Práče.
„Při příležitosti letošních oslav
nechali členové sbor u vyrobit
vyšívaný prapor SDH Práče, který
bude jednak připomínat historii
i tradici hasičského sboru, ale také
symbolizovat jeho cíle a poslání.
Prapor je v oboustranném sametovém provedení v kombinaci modré
a bordó. Na lícové straně je ručně
vyšitý název sboru se znakem SDH
a letopočtem založení sboru. Na
rubové straně je vyšitý sv. Florián
s vyobrazením naší staré hasičské
zbrojnice, která slaví v letošním
roce 100 let od výstavby,“ uvedl
Zdeněk Dvořák. Na oslavy dorazili
zástupci sousedních sborů z Lechovic, Borotic, Těšetic, Prosiměřic,
Oleksovic, nechyběli zástupci OSH
Znojmo. Účastníci si prohlédli
zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici a části historického vybavení,
uchované diplomy a pamětní listy
ze soutěží hasičského sportu z dob
minulých. Poté se všichni s novým
praporem a za doprovodu hudby
odebrali do vesnice směrem ke
kostelu, kde proběhla mše spojená
s žehnáním praporu. „Následné
oslavy pokračovaly v kulturním
domě, kde proběhlo oceňování

členů za zásluhy a činnost ve sboru
a také předávání pamětních listů.
Náměstkem starosty OSH Znojmo
byla slavnostně zavěšena pamětní
stuha na vrchol žerdi nového praporu, “ doplnil starosta sboru.

Prevence a soutěže
Hasiči SDH Práče na letošní
září připravili pro základní školu
prověřovací cvičení zásahové
jednotky. Cílem cvičení byla lokalizace a likvidace požáru v kotelně
budovy spojené s evakuací dětí
a následnou záchranou osob v budově. Po ukončení cvičení si děti
se zájmem prohlédly a vyzkoušely
hasičskou techniku a masáž srdce
na figuríně. „Skvěle sbor v letošních soutěžích reprezentovalo
družstvo žen. Z Poháru starosty
obce Borotice dovezly pohár za
první místo. Obdobně úspěšné
byly hasičky na soutěži v Lechovicících, kde opět vyhrály. Z dalších
závodů to byl například memoriál
Josefa Borovičky. Na Putovním
poháru starosty obce Žerotice vybojovaly bronzovou příčku. Jsme
na naše děvčata pyšní, z úspěchů
máme radost a je samozřejmostí,
že v případě potřeby ochotně pomáháme s technickou přípravou,“
uvedl Zdeněk Dvořák.
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Hasiči na síti XXIV.
Stránky SDH Havířov - město
www.sdh-havirov.cz

V posledním díle rubriky věnované hasičským webovým prezentacím v roce 2020 se podíváme na stránky Sboru dobrovolných hasičů
z Havířova, nejmladšího města v České republice, které bylo slavnostně
vyhlášeno dne 4. prosince 1955. Viděno striktně touto optikou, můžeme
za počátek moderního hasičského dobrovolniství považovat 1. červen
1956, kdy na ustavující schůzi vznikla nová Místní jednotka svazu
požární ochrany Havířov město. Jak připomíná Rudolf Popiolek v Havířovském zpravodaji: „Jak to u hasičů tradičně bývá, i oni začínali
ve staré stodole, kterou si sami upravovali, aby v ní mohli už v roce
1957 garážovat a leštit sice starou, ale už svou automobilovou stříkačku
ASC 16, kterou dostali od požárního útvaru Ostrava. Sbor měl v té době
okolo 120 členů a s vervou hasičům vlastní, dávali svému okolí o sobě
vědět. Nejen že se zúčastňovali, ale i sami pořádali námětová cvičení
a soutěže. Záhy se pustili i do stavby nové požární zbrojnice, kterou brzy
dokončili.“ Pojďme se však podívat na webovou prezentaci havířovských dobrovolných hasičů. Upoutá především obrovským množstvím
informací a zdrojů. Pozorný návštěvník stránek se dokonce „dostane“
i k předchozím generacím webů, jež byly předobrazem toho současného.
Aktuální web je skutečně důkladný a vzorně aktualizovaný. Jde zde
Google kalendář, formulář v sekci Napište nám, množství fotografií
a textových informací. Odkaz Soptíci vás přesměruje na samostatný
web nejmladších hasičů. Obsah odkazu Mezinárodní spolupráce vám
do pocítit, že do Polska to z Havířova opravdu není daleko. Prostřednictvím webu lze snadno nahlédnout do dění v SDH i JSDH. Kdo raději
sociální sítě, může z webu pohodlně přestoupit i na Facebook. Web má
zároveň sekci pro přihlášení, lze tak usuzovat, že pro vlastníky hesla
může nabídnou i rozšířené informace skryté běžnému návštěvníkovi.
foto: úvodní strana webu

Věra Nutilová
foto: archiv SDH Práče

Úvodní strana webu

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase

Zájezd pro mladé hasiče z okresu Opava
Jedna malá, vlastně velká výhra,
a to výlet pořádaný OSH Opava
na hrad Bouzov a do DinoParku
ve Vyškově byla připravena pro
nejlepší družstva okresu Opava.
V neděli 13. 9. 2020 byl pro
družstva z Bolatic, Hněvošic, Malých Hoštic a Bobrovníku připraven první autobus a druhý autobus
vyzvedl dvě družstva z Kravař
a významné hosty a organizátory
zájezdu. Hodina a půl cesty na hrad
Bouzov utíkala velmi rychle a počasí se také po cestě umoudřilo, při
vystupování se na nás již smálo sluníčko. Prohlídka hradu byla velmi
pěkná a výklad slečny průvodkyně

byl i pro menší děti velmi srozumitelný. Prohlídka byla rozdělená na
tři skupiny asi po 35 účastnících.
Než si hrad obešly i další skupiny,
tak naše první měla čas se občerstvit. Po příchodu poslední skupiny
z prohlídky nás všechny čekalo
společné foto, ale ne ledajaké.
Umístit tolik hasičů před jeden hrad
byl nadlidský výkon. Nebyli by to
hasiči, aby nelehké věci nezvládali,
a tak fotka mohla být pořízena a my
zvěčněni do kroniky a novin. Naše
cesta z hradu vedla k autobusům
a poté jízda směřovala na oběd
ve Vyškově vedle ZOO. Oběd byl
výtečný a naše hladová bříška byla

nasycena, a proto první skupina
vyrazila do ZOO. Prohlídka této
fauny se zaměřením na domácí
domestikovaná zvířata se líbila
malým i velkým. Nevšední zážitky z domácích zvířat, pumpování
studny, prohlídka včelstva a mnoho dalšího brala dech. Na konci
této prohlídky nás vítala znělka
na projížď k u DinoExpresem,
který nás odvezl do již zmiňovaného DinoParku. Projížďka
městem s výkladem nás přenesla
k dinosaurům, kteří se nacházejí
v malebném lesoparku na okraji
Vyškova. Před příjezdem vláčku se
otevřela mohutná vrata obepínající

vstup do nebezpečného prostředí,
kde žijí druhohorní obři. Prohlídka měla několik možností – tras,
které si člověk prohlédl a poznal
tak nespočet druhů dinosaurů od
malých, až po ty největší nebo ty,
co se zrovna vylíhnou. Zážitků zde
bylo mnoho, ať už to byly pohyby
dinosaurů, jejich zvuky, či možnost
si vyzkoušet jaké to je být uvězněn
v kleci. Některým dětem se zalíbila jízda visutou lanovou dráhou
DinoBike, která umožňuje pohled
na DinoPark z ptačí perspektivy.
4D kino s panoramatickým filmem
nám nesmělo uniknout. Suvenýry
a dobroty byly nakoupeny a náš čas
se pomalu chýlil ke konci. Společné
foto u jednoho z dinosaurů nám
bude připomínat báječný den plný
zážitků, legrace a obohacení. Brána
byla otevřena a my se loučili s těmi,
co již celé věky věků nejsou s námi.
Autobusy už nás čekaly u vchodu,
rozloučili jsme se s přáteli a vyráželi vstříc domovu. Ač unaveni,
ale nabití energií z tak krásného
výletu, chceme poděkovat celému
vedení OSH Opava, které tento
báječný den zorganizoval a financoval. Nejen děti, ale i dospělí si
tento den užili. Troufám si říct,
že těchto zážitků není nikdy dost
a pevně věřím, že jich bude i nadále dostatek. Každá zpětná vazba,
která je pozitivní, vede člověka
k dalšímu posunu nejen u sebe, ale
i k druhým.
OORM OSH Opava

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 prosinci 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 16. prosince roku 2015, kdy U Borotína na
Táborsku hasiči ukončili odchyt býků. O co se vlastně jednalo? Předchozí
den přijalo prostřednictvím tísňové linky 112 Operační a informační
středisko HZS Jihočeského kraje zprávu, že v obci Borotín uteklo
z místního zemědělského družstva stádo býků. V blízkém lese se ukrylo
170 kusů mladého skotu K odchytu byli vysláni profesionální hasiči ze
stanice Tábor a jednotky SDH obcí Borotín, Chotoviny, Jistebnice, Mladá
Vožice a Tábor, v průběhu zásahu si velitel zásahu vyžádal svolání ještě
jednotky SDH obce Sudoměřice u Tábora a kvůli dobré místní znalosti
také jednotky ze Středočeského kraje, a to z obcí Mezno a Miličín. Při
hledání zaběhlých býků hasičům pomohl také policejní vrtulník. Hasiči
u zásahu rovněž spolupracovali s hlídkami Policie ČR.
Zdroj: HZS JK
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V kůži dětí školou povinných

V podzimních měsících se vedoucí pracující s dětmi a mládeží
tradičně věnují svému dalšímu
vzdělávání. Většina kurzů a seminářů po celé republice probíhá
právě v podzimních a zimních
měsících. Bývá to dobrá příležitost
také k probrání uplynulé sportovní
sezóny, předání si zkušeností nebo
nápadů nebo k pomoci nováčkům.
Rok 2020 je však pro všechny
zvláštní, nejrůznější opatření omezují náš zaběhnutý životní běh.
A tak se množství „vzdělávaček“
uskutečnilo online. Ačkoli nebylo
možné sejít se přímo v nějaké učebně, mnohé okresní odborné rady
mládeže se pustily do organizování
online setkání. A tak se rodiče často
přesunuli do každodenní reality
svých dětí. Instalovali programy,
ladili kamery a mikrofony a v daný
čas se přihlásili na online událost.
Lektoři připravili množství prezentací a videí a pustili se do práce.
Byla to pravá zkouška pozornosti!
Na programu se objevovala obvyklá témata jako bezpečnost práce
s dětmi, dokumentace činnosti

kolektivu, kapitoly z vývojové psychologie, problematika závislostí,
nápadníky her, inspirace pro tvoření
apod. Současná situace související
s pandemií nemoci covid-19 nevedla
jen ke změně prostředí setkání, ale
přinesla i úplně nová témata k prodiskutování. A tak na účastníky
vedle obvyklých informačních
bloků, otázek dotačních možností,
velmi často čekaly inspirační bloky
na téma „Hasičák na dálku“. Bylo
fascinující sledovat, kolik nápadů
pro toto období dokážeme vymyslet
a zrealizovat. Objevily se praktické
informace k možnostem online setkání a samozřejmě množství inspirace na nejrůznější online aktivity.
Nemalou kapitolu tvořily nápady na
dálkové aktivity ve stylu – vyrobte/
vymyslete, pak vyfoťte a pošlete
nám. Nebo zadání typu: „Projděte
samostatně vytyčenou trasu, splňte
úkoly a pošlete řešení.“ Obvykle se
realizují na takovém vzdělávacím
kurzu také nějaké venkovní aktivity. Nu, někteří šikovní vedoucí,
jako například Martina Crháková
z Ústí nad Labem, pro své diváky

připravili místo venkovní činnosti
počítačovou hru. V ústeckém případě to byla hra o 19 stanovištích
nazvaná Školení vedoucích jinak.
Některá školení byla ukončena
nejrůznějšími online testy. Společná
všem těmto schůzkám byla touha
setkat se, podělit se o zkušenosti
nasbírané v končícím roce. Nebylo
proto divu, že se diskusní příspěvky
často protáhly na desítky minut.
Inspirace pro toto období není nikdy
dost. Skvělou zprávou je, že jsme
schopni se ztíženým, lépe řečeno,
novým podmínkám přizpůsobit,
nevzdat se a hledat cesty pro naši
práci. A to nejen na bázi dálkových
aktivit pro děti, ale také v rámci dobrovolnických činností pro občany
obcí či měst.
JČ

Mladí hasiči z Bolatic se zapojili
do projektu Balíček pro radost
V polovině listopadu mě oslovila
kolegyně z práce, zda bychom se
s mladými hasiči nepřipojili k projektu Balíček pro radost. Chtěla
jsem vědět, o co se přesně jedná a
tak mi veškeré informace poslala a
já se o něm dozvěděla více. Projekt

je zaměřen na seniory, kteří jsou
v různých domovech důchodců
nebo v jiných ubytovacích zařízeních. Jedná se o to, že děti vyrobí
nějakou radost, namalují obrázek,
napíší dopis. Můžou přiložit i něco
praktického – čaj, šampon, šálu,
polštářek atd. Tyto věci pak vloží
do papírové taštičky, je to kvůli
kontrole a bezpečnosti a doručí
je na domluvené místo. Balíčky
pak budou předány do institucí po
doporučené karanténě. Projekt mě
velmi nadchl a tak jsem neváhala
ani chvíli a oslovila mladé hasiče
a jejich rodiče, zda by se zapojili.
Vše ve zprávě vysvětlila a čekala
na odpovědi. Nad mé očekávání se
do projektu zapojily všechny děti
s rodiči. Některé zprávy s poděkováním mi vehnaly slzu do oka,
že takový projekt se neodmítá
a rádi udělají radost a vykouzlí
úsměv na tváři. Na rodičích jsem
nechala tvořivost dětí, zda nakreslí
či vyrobí něco pro naše seniory
a také co do taštičky nabalí, dle
podmínek, které byly stanoveny.

Doručení balíčků si domluvili na
7. prosince, ať i já je poté můžu zavést na domluvené místo předání.
Krásných taštiček se nahromadila
spousta a já tím chci PODĚKOVAT
všem rodičům a jejich dětem, že si i
v této nelehké době našli nejen čas
na tvoření, ale hlavně, že zakoupili
různou kosmetiku, potraviny - jako
čaje, bonbony, sušenky, džusy,
šály, ponožky, knihy, křížovky
a jiné. Velmi si vážím toho, že i
v dnešní době jsou takoví lidé, kterým není lhostejný žádný člověk.
Děti tím učíme k úctě ke starším
občanům a vedeme je k dobrým
věcem, jako je třeba tento projekt.
Také chci poděkovat vedoucím
Janě Ratajové a Martinu Pytlíkovi
za pomoc při organizaci tohoto
projektu. Ještě jednou moc děkuji
a věřím, že toto není poslední akce,
do které se zapojili. V minulosti
naše mládež pořádala sbírku pro
zvířata, která také měla úspěch.
za SDH starostka sboru
Andrea Pytlíková

Slovem a obrazem

Z historie dobrovolné hasičské jednotky
Dřevokombinátu Vrbno pod Pradědem
Na začátk u padesát ých let
minulého století bylo rozhodnuto
vládou tehdejšího Československa
o vybudování nového moderního
závodu na zpracování dřeva. Závod se začal budovat téměř v srdci
Jeseníků ve Vrbně pod Pradědem,
v prostorách po zrušené Jutovce
a několika malých pil mezi ulicí
Jesenická (dříve třída Rudé armády), Zlatohorskou ulicí (dříve třída
Svobody) a řekou Opavou, která
v pozdějších letech při rozšiřování
výroby byla dvakrát přeložena
dále od ulice Jesenická. Rozvoj
závodu si vyžádal i zřízení závodní požární jednotky dobrovolných
hasičů. Stalo se tak v roce 1953.
V roce 1965 došlo k celorepublikovému rušení závodních požárních
sborů. Hasiči Dřevokombinátu
a Lisovny nových hmot Vrbno
pod Pradědem chtěli pokračovat
dál, a tak se obě jednotky sloučily
a nechaly se zaregistrovat jako
„Místní jednota Československého svazu požární ochrany Vrbno
pod Pradědem II. Jejím předsedou
se stal pan Jaroslav Malec tehdejší
ředitel závodu Dřevokombinát

SDH Dřevokombinát

Vrbno pod Pradědem. Lisovny
nových hmot přišly s technikou:
DVS 8 Tatra 805, PS 8 a DS 16.
V roce 1976 na výroční schůzi
konané v restauraci Koliba, se
však oba sbory opět osamostatnily. Za deset let společné práce si
„Dvojka“ vydobyla v rámci okresu
postavení mezi předními sbory.
Například „lisovňáci“ se v roce
1968 stali přebor níky ok resu
v kategoriích mužů i žen. V první
polovině 70. let minulého století
jsme se několi k rát pokoušeli
o získání „Standarty partyzánské

brigády Jana Žižky“ na memoriálu obětí Prlova, obce kterou
na konci války Němci vypálili
za podporu partyzánů. Vítězství
nám vždy těsně uniklo. Lisovňáci
se účastnili i podnikových soutěží
LNH. V roce 1967 se taková soutěž
konala v Mikulovicích. V roce
1968 se soutěžilo v Budišově nad
Budišovkou – muži zde obsadili
1. místo, ženy 3. místo. V roce
1969 soutěž hostil Vyškov, v roce
1970 se soutěžilo ve Vrbně, kde
muži i ženy obsadili shodně .místo. Soutěží a dosažených úspěchů
bylo hodně i v dalších letech.
(podle textu Pavla Hanáka,
foto archiv autora)
Poznámka redakce:

4. ročník soutěže požárních sborů Memoriál oběti Prlova v srpnu 1975

Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem
byl jeden z největších dřevozpracujících
závodů na severní Moravě. Tento závod
s dlouholetou tradicí byl významný
velikostí své produkce i vazbou na zahraniční trhy a byl po desetiletí velkým
zaměstnavatelem lidí v příhraničí. V roce
1992 vstupoval Dřevokombinát do kuponové privatizace, poté se majetek společnosti ocitl v rukou stovek akcionářů
a několika firem. Za pokračovatele tradic
dřevozpracujícího průmyslu ve Vrbně
pod Pradědem je možno považovat
společnost Dřevovýroba Praděd s. r. o.

Záchrana osoby v bezvědomí z výšky
Profesionální hasiči ze stanic Luhačovice a Slavičín absolvovali v areálu
obce Slopné na Zlínsku taktické cvičení. Při něm vyzkoušeli improvizovanou záchranu a transport osoby v bezvědomí z výšky. V rámci cvičení
hasiči vyzkoušeli několik variant transportu, tedy snesení pacienta z výšky
na zem a zde předat do péče posádce zdravotnické záchranné služby. Jednalo
se tak například o snesení osoby s využitím nosítek či bez nich za pomoci
nastavovacích žebříků.
por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí
HZS Zlínského kraje

František Procházka: hrdinou v těžké době okupace
V roce 2021 bychom si my, hasiči, měli určitě připomenout
významného činitele českého dobrovolného hasičstva, starostu České zemské hasičské jednoty( ČZHJ) a starostu Svazu
českého hasičstva v Čechách a na Moravě (SČHČM ) Františka
Procházku a jeho hrdinství, které prokázal v době pro náš národ nejtěžší, v temných časech Protektorátu Čechy a Morava.

Český hasič

Pokloň me se jeho památce
uctěním v hasičském tisku, ale
především na Národním hřbitově
v Terezíně, kde spí svůj věčný
sen. Dokažme, že nezapomínáme. Bohužel, jeho jméno bylo na
dlouhých 40 let zcela vymazáno
z paměti hasičů až do roku 1989.
Proto jim nyní jeho jméno nic
neříká. O to důležitější je dnes
jeho odkaz připomínat. Jeho láska,
oddanost a neúnavná práce pro
krásnou myšlenku hasičskou jej
provázela po celý život. Zapsal se
zlatým písmem do dějin našeho
hasičstva, u současníků se těšil
vážnosti a úctě. Nezapomenutelný František Procházka všude
budil přímo nadšení pro velkou
hasičskou myšlenku, pro kterou
neznal sebemenší únavy, nedopřál
si potřebného klidu a odpočinku
– vyjádřeno třemi slovy „PRAVÝ
ČESKÝ HASIČ!“

Životopis

František Procházka se narodil
13. listopadu 1887 v Poličce. Po
absolvování obecné a měšťanské
školy st udoval na učitelském
ústavu v Poličce. Následně nastoupil jako jednoroční dobrovolník
základní vojenskou službu v c.k.
rakouskouherské armádě. Jako
maturant se stal poručíkem v záloze 98. pěšího pluku ve Vysokém
Mýtě. Na vojně zůstal až do roku
1907. Do služeb hasičstva se zapojil už jako student v Poličce a zůstal mu věrný po celý svůj život.
Už jako mladý učitel pracoval ve
sboru v Čestíně. Pro svoje schopnosti, nezlomnou vůli a vytrvalost
byl povolán do vedení hasičské
župy č. 42 Uhlířsko-janovické.
Prošel různými funkcemi, doslova
ve všech oborech hasičské práce
zanechal po sobě nepomíjející
hodnoty. Brzy byla i župa pro jeho
talent úzkým polem působnosti

a dopracoval se tam, kde mají být
ti nejlepší z nejlepších, do vedení
České zemské hasičské jednoty
(CZHJ). V roce 1938 se stal starostou ČHZJ, po 15. březnu 1939,
kdy vzniká Protektorát Čechy
a Morava, po ustavení „Svazu
českého hasičstva v Čechách a na
Moravě„ (SČHČM) byl zvolen
jeho starostou.

Ilegální odboj

Postupně zapojil hasičstvo jako
celek do odboje proti německým
okupantům s orientací na západní
(londýnský) odboj organizovaný
tzv. „Radou tří“. Po celou dobu
války platila pro hasiče zásada:
Při požárech důležitých objektů
spěchejte pomalu. Co hoří, nechme shořet, a co nehoří, zalejme
důkladně vodou, aby se zničily zásoby a stroje! Bohužel, do hasičské
organizace proniklo gestapo za pomoci svých konfidentů. Hasičstvu
začaly německé okupační úřady
věnovat mimořádnou pozornost,
snažily se zejména nalézt řešení,
aby nemusely zatýkat celé hasičské sbory. Gestapo takové řešení
našlo. Počátkem roku 1944 byli
postupně vytipování především
okresní a krajští hasičští velitelé,
kteří (dle poznatků gestapa), byli

iniciátory ilegální činnosti. Nejtěžší chvíle pro hasiče přišla v září
1944 při tzv. „hasičské akci“, kdy
gestapo začalo likvidovat hasičský
odboj. V Čechách a na Moravě
bylo uvězněno přes 3000 hasičů,
především činovníků hasičských
obvodů, OHJ a celé ústředí ČZHJ
a zároveň SČHČM. František Procházka byl kolínským gestapem
zatčen 12. září 1944, uvězněn
v Malé pevnosti Terezín, kde
2. března 1945 zemřel.

Smrt a odkaz hrdiny

Na úmrtním listě je napsáno:
„Příčina smrti neznámá“. Bezprostředně po osvobození Československa, jeho spoluvězeň vypověděl, že František Procházka byl
bestiálně ubit krumpáčem jedním
z kápů. Jeho symbolický hrob
lze nalézt na Národním hřbitově
v Terezíně pod číslem 485 v I. části
(ve špičce) hned na začátku aleje
k Malé pevnosti Terezín (u parkoviště). Na obecné škole v Čestíně
se zachovala dodnes deska, která
byla odhalena 21. července 1946.
Při slavnosti převzala vdova, paní
Amalie Procházková z Čestína
in memoriam „Československý
válečný kříž 1939“ udělený prezidentem Republiky českoslo-

venské. Od 23. března 1947 byla
OH č. 42 Kutnohorská nazvána
„Bratra Františka Procházky“. Po
roce 1948 muselo být jeho jméno
na dlouhých 40 let zapomenuto,
důvod byl prostý: Hasičský odboj
pod jeho vedením byl směrován
na „západní odboj v Londýně“.
Pro komunistický režim toto bylo
nepřijatelné. Ani v CHH Přibyslav

nebylo jeho jméno připomenuto.
Dne 25. srpna 2011 byla na jeho
památku odhalena pamětní deska
na budově jeho „alma mater“
gymnázia v Poličce.
redigováno podle textu
Karla Potužníka, Děčín,
scan dokumentu:
archiv Karla Potužníka

Rozměr inzerátu 14 x 19 cm
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Hasičská tréninková věž JUNIOR

Deepspot a spol. – tak trochu jiné bazény…

Rozměry: 3,6 x 4,4 x 6,2 m
Multifunkční zařízení spojující prvky pro nácvik disciplín
požárního sportu, hry Plamen, TFA a venkovní prvky pro
zvyšování tělesné zdatnosti.
Sestava obsahuje:
1. Hasičská věž s možností výstupu do 2NP pomocí
hákového žebříku
2. Sloup pro ručkování s lanem
3. Lanový žebřík
4. Šplhací lano
5. Naučná tabule - technické prostředky, skupiny hořlavin
6. Naučná tabule - značky požární techniky a technických
prostředků požární ochrany
7. Naučná tabule - topografické značky
8. Uzlový stojan pro nácvik uzlových technik
9. Psací tabule
10. Sloupky pro naučné tabule (pár)
11. Figurína pro nácvik transportu (bez náplně)
12. Žíněnka pod skluzovou tyč
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Polští hasiči, zejména tedy jejich specializované potápěčské jednotky, mají
od minulého měsíce k dispozici opravdu zajímavý polygon – nejhlubší
bazén světa pojmenovaný Deepspot. Nachází se nedaleko Varšavy a jeho
maximální hloubka je 45,5 metru. Je určen pro profesionální i sportovní
výcvik potápění. Využívat ho budou polští hasiči i polská armáda. Otevření
varšavského Deepspotu přitáhlo zájem veřejnosti k těmto netradičním
bazénům, které v poslední době „soutěží“ o maximální hloubku. Ještě
před takovými deseti lety byste nejhlubší bazén světa našli v belgickém
Bruselu v centru Nemo 33 (maximální hloubka byla 33 metrů). Potom byl
však postaven bazén v Itálii, který měl již hloubku 42 metrů. Nyní přebírá
světové prvenství bazén Deepspot u našich polských sousedů. V Anglii
se však chystají na ještě hlubší bazén – hloubka 50 metrů. Bazény typu
projektů Nemo 33 nebo Deepspot jsou postaveny jako specifická podvodní
výcviková centra, kde najdete potopené lodě i auta (viz náš doprovodný
snímek z bazénu Nemo 33), umělé jeskyně apod. Na své si při jejich návštěvě přijdou i ti, které hloubky příliš nelákají a nejlépe se cítí „na suché
zemi“. Do těchto bazénů se dá obvykle nahlédnout i velkými okny, třeba
při konzumaci v bazénové restauraci. foto Mirek Brát

Výrobce: GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.
Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant n.O.
739 739 911, vyvlecka@gsport.cz
Obchodní zastoupení: Ing. Martin Mrózek
604 840 537, hasici@gsport.cz
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na monitoru vašeho
Prezident
počítače i displeji telefonu
ností nad
500 kg (což
je napříVydává
Sdružení
klad i čtyřmístný raft) s miniaturním pomocným motorkem
musí být umístěn dvoukilový
hasicí přístroj. A hasicí přístroj
musí být dokonce i na vodním
skútru a menších člunech byť
alespoň jednokilový.
Na celé této zprávě je zajímavé především to, že toto nařízení vydalo o své vůli ministerstvo dopravy, které se vehementně roky brání přidat hasicí přístroje do povinné výbavy
silničních motorových vozidel.
Asi nemá smysl spekulovat o
tom kdo dokázal prosadit hasicí přístroje do lodiček, ani přemýšlet kdo nedokázal prosadit
hasicí přístroje do silničních
motorových vozidel. Spíše bychom měli přemýšlet jak obejít neoblomné úředníky a hasicí přístroje do aut dostat dobrovolně.
Jen vloni hasičská statistika
zaevidovala přes dva tisíce požárů dopravních prostředků a
pracovních strojů, při kterých
zemřelo 40 osob a 250 osob utrpělo při požárech dopravních
prostředků zranění. Snad nikdo
z hasičů nepochybuje, že právě
na silnici může snadno dostupný hasicí přístroj zabránit velkým škodám.
Když nechápe úředník, pak
je na nás jak zapůsobíme na veřejnost, abychom přesvědčili co
nejvíc řidičů, že hasicí přístroj
v autě smysl má.
K osvětě můžeme přispět třeba působivou ukázkou rychlosti
šíření požáru automobilu. Což k
tomu využít třeba magický pátek třináctého?
O. Přibyl

na str. 5
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Někde ano!

ypalování porostů Někde ne?
Hala Jablonec
doroční evergreen Prakticky v každé lodi s nos-

016, 22. dubna 2016

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,
Prezident
ocenil +
i hasiče
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, velitelské 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, české, evidenční čísla.
2) Vozidlo je barevně upravené dle požadavků Vyhlášky
53/2010. Reference 75 hasičských sboru, kterým jsme odevzdali auta v letech 1993–2020.

Vypalování porostů
Hala Jablonec
– každoroční evergreen

hasičů Čech, Moravy a Slezska

ocenil i hasiče

Prezident Miloš Zeman na
Pražském hradě ocenil nejvýznamnější záchranářské činy
loňského roku Zlatým záchranářským křížem.

www.facebook.com/
hasicskenoviny
www.hasicskenoviny.cz

Prezident Miloš Zeman na
Pražském hradě ocenil nejvýznamnější záchranářské činy
loňského roku Zlatým záchranářským křížem.

Cenu za záchranu života obdrželi například studenti 2. ročníku
střední školy Martin Bartoš a Matěj Hulík. Když sjížděli řeku na kánoích viděli, jak 3letý chlapec sjel
s odrážedlem do řeky. Matka, která měla v kočárku další tříměsíční dítě, ihned skočila do vody, aby
zachránila syna. Ve vyhrocené situaci ale nezabrzdila kočárek a i
ten se rozjel do vody a začal okamžitě klesat ke dnu. Martin skočil
do vody přímo k tříletému chlapci, Matěj pádloval rychle k místu,
kam spadl kočárek s tříměsíční holčičkou. Obě děti se jim podařilo z
vody vytáhnout.
Dalším z oceněných byl devaPožáry motorových vozidel jsou charakteristické
rychlýmMartin
postupem
a vysokou
teplotou. Kolem hořícího auta je během
tenáctiletý
Šimek,
který
chvíle teplota až šest set stupňů, a v interiéru po
dosahuje
teplota až tisíc
stupňů
Celzia. iOheň dokáže automobil kompletně zniautomobilové
nehodě
dokázal
čit během dvou minut. Tak rychle se na místopřes
nedostanou
hasiči
téměř vytáhnout
nikde na světě.
své těžké
zranění
z Účinný je tak jen velmi rychlý zásah
bezprostředně po jeho vzniku. Ten je možný prakticky
jen za pomoci
přístrojů. U většiny požárů automobilů však hahavarovaného
vozu,hasicích
těsně předtím
sicí přístroje nejsou k dispozici.
než celý vůz vzplál, své dva těžce
V mnoha státech patří hasicí přístroje do povinné
výbavy
všech dvoustopých
vozidel. Je tomu tak např. např.
zraněné
kamarády.
Za obdobnýmotorových
čin
v Bulharsku, Rumunsku, Řecku, Černé Hoře, obdrželi
Bělorusku,Zlaté
Bosnězáchranářské
a Hercegovině, Rusku,
kříže Ukrajině, Lotyšsku, Estonsku, Litvě...
V některých státech, například v Polsku a Belgii, musí vozit hasicí přístroj alespoň všechna auta registrovaná v dané zemi a
Jan Rom a Petr Dřevikovský, kteMinisterstvo pro místní rozvoj
v Chorvatsku tato povinnost platí alespoň pro všechna vozidla určená k podnikání. Řada dalších států např. v Dánsko, Švédří z hořícího automobilu vyprostili
otevřelo Integrovaný regionální
sko a Norsko začlenila hasicí přístroje do vyhláškou doporučené výbavy.
jak řidiče, tak jeho spolujezdkyni.
operační program, který výrazně
U nás se i přes několik pokusů hasicí přístroje do povinné výbavy zatím nedostaly. Zda investovat do hasebních prostředOcenění si z Hradu odnesl i vepomůže zmodernizovat vzdělávaků je tak na osobní úvaze každého majitele vozidla.
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Miliarda
pro výcviková
střediska

Miliarda
pro výcviková
střediska

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

vštěvě

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

okrese
hrudim

www.phhp.cz

PAVLIŠ A�HARTMANN -

Hašení požáru za silného mrazu
Test (správné odpovědi najdete pod čarou, zdroj testu s laskavým svolením webu pozary.cz):
1. Při hašení požáru za silného
mrazu je třeba:
a) uzavírat proudnice, aby voda
netvořila náledí,
b) vyhnout se úplnému uzavření
proudnic,
c) používat jen mlhové proudy.
2. Při hašení požáru za silného
mrazu je třeba:
a) tepelně chránit hadicové spojky, např. zasypáním sněhem,

b) používat rozdělovače pro
uzavírání hadicového vedení,
c) umisťovat rozdělovače před
vchody do budov.
3. Hadicové vedení rušíme:
a) až po jeho kompletním odvodnění,
b) při sníženém tlaku,
c) směrem od čerpadla po proudnice.
4. Vodu na žebříky a nástupní
plochy:

a) pokud možno nestříkáme,
b) udržujeme v tekutém stavu,
c) ředíme.
5. Při hašení požáru za silného
mrazu je nutno mimo jiné
počítat:
a) s nebezpečím přehřátí hasičů,
b) se změnou objemu nádrží
požární techniky,
c) se změnou vlastností hasiv.

PRO CHVÍLE ODDECHU
Oheň zničil část hradu

Děravé hnízdo
popáleného Kubíka
na str. 7

Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka
na str. 7

Letos uplynulo 15 let od ničivého požáru, který zničil část jednoho známého
českého hradu na Brněnsku. S ohněm
zde v roce 2005 zápasilo 20 hasičských
jednotek ze dvou českých krajů. Škody
byly velké: zničena byla vzácná střecha,
zkáze podlehlo i podkroví. Hrad, o kterém
píšeme, byl založen v polovině 13. století.
Pokud vám nepomohly tyto informace
včetně fotografie, musíte si pro zjištění
jména hradu vyluštit naši křížovku.
foto web hradu

Tajenka: „GOTICKÝ HRAD PERNŠTEJN“

na str. 4

D+1 90820-00906 Pardubice

Na návštěvě

D+1 90820-00906 Pardubice

bírky pro popálené
se pracuje na dalším

Cenu za záchranu života obdrželi například studenti 2. ročníku
střední školy Martin Bartoš a Matěj Hulík. Když sjížděli řeku na kánoích viděli, jak 3letý chlapec sjel
s odrážedlem do řeky. Matka, která měla v kočárku další tříměsíční dítě, ihned skočila do vody, aby
zachránila syna. Ve vyhrocené situaci ale nezabrzdila kočárek a i
ten se rozjel do vody a začal okamžitě klesat ke dnu. Martin skočil
do vody přímo k tříletému chlapci, Matěj pádloval rychle k místu,
kam spadl kočárek s tříměsíční holčičkou. Obě děti se jim podařilo z
vody vytáhnout.
Dalším z oceněných byl devatenáctiletý Martin Šimek, který
po automobilové nehodě dokázal i
přes své těžké zranění vytáhnout z
havarovaného vozu, těsně předtím
než celý vůz vzplál, své dva těžce
zraněné kamarády. Za obdobný čin
obdrželi Zlaté záchranářské kříže
Jan Rom a Petr Dřevikovský, kteří z hořícího automobilu vyprostili
jak řidiče, tak jeho spolujezdkyni.
Ocenění si z Hradu odnesl i velitel hasičů z Unipetrolu Petr Králert, který loni v srpnu velel zásahu v chemičce při úniku propylenu a moravskoslezští hasiči, kteří se podíleli na zásahu při srážce
vlaku a kamionu ve Studénce. Zlatý záchranářský kříž za humanitární čin mimo Česko dostal takzvaný traumatým, který pomáhal obětem loňského ničivého zemětřesení
v Nepálu. Tvořilo jej devět lékařů
a deset zdravotních sester z brněnské fakultní nemocnice, 14 hasičů
a jeden tlumočník.
Cenu obdržel i Sbor dobrovolných hasičů při domově zdravotně
postižených v Všebořicích, především za pořádání hasičských soutěží pro lidi z domovů pro zdravotně postižené.
President Miloš Zeman oceněným řekl, že největší odměnou
pro ně bude to, že „celý jejich život bude prozářen vzpomínkou, že
pomohli někomu jinému“.

Otestujte si své hasičské znalosti

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4a, 5c
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Prapor žďárských hasičů: avantgarda textem i obrazem
V prosinci se uskutečnilo v sídle
OSH ČMS ve Žďáru nad Sázavou
setkání Hasičských novin se starostou SH ČMS Janem Slámečkou
a I. náměstem starosty Lubomírem
Janebou. Tématem setkání byla
zejména plánovaná prezentace
kandidátů v Hasičských novinách
pro VI. sjezd SH ČMS, který se
uskuteční, jakmile to v roce 2021
umožní krizová opatření (o této
problematice jsme podrobněji psali
v Hasičských novinách č. 23 – pozn.
red.). Hostitelem setkání byl starosta
OSH ČMS Žďár nad Sázavou Luboš
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V dnešní pozvánce do hasičského
muzea vás zavedeme do Prahy 9
– Libně, kde se v sídle společnosti
Pyroservis, a. s., nachází Muzeum
České hasičské jednoty. Muzeum
byla otevřeno v říjnu roku 2007.
V muzeu naleznete na ploše 100
čtverečných metrů zajímavou expo-

Zeman. Po skončení oficiální části
setkání si Hasičské noviny nemohly
nechat ujít možnost prohlédnout si
detailně žďárský unikátní prapor.
Ten před lety nejen vzbudil pozornost jako první okresní hasičský
prapor v republice. Zajímavá a do
jisté míry graficky avantgardní je
také obrazová část praporu, která

obsahuje například nejen proudnici, ale i vyobrazení motorové pily.
V textu pak chybí obvyklé motto
hasičského dobrovolnictví, důraz je
kladen na proklamaci spojení tradic
s budoucností. Původní grafický
návrh provedl dobrovolný hasič,
amatérský malíř Stanislav Bělík
z Doubravníku. foto Mirek Brát

více informací na

www.vezeko.cz

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

650,- Kč bez DPH / 31 037,- Kč vč. DPH
Výškově stavitelná oj - příplatek 12 500,- Kč bez DPH / 15 125,- Kč vč. DPH

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

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

zici zápřahových ručních stříkaček,
dvoukolových a přenosných ručních
stříkaček, džberových stříkaček
a podpažnic. Většina exponátů je
plně funkční. Součástí expozice je
i rozsáhlá sbírka hasicích přístrojů.
Potěšit se můžete pohledem na
hasičské přilby a další výstrojní

součástky z období Rakousko-uherské monarchie i první republiky. K zajímavým exponátům
patří membránový signalizační
přístroj „Tyfon“, zaujmou louče,
přenosné lampy, nebo třeba azbestový ochranný oděv používaný
ještě v nedávné minulosti. Kromě
muzea je zajímavý i samotný areál
historické budovy Kolčavka, kde se
expozice nacházejí.
Na začátku 19. století zde byla
původní viniční usedlost přestavěna
na reprezentační šlechtické sídlo.
Jeden z majitelů, anglický generál
Thomas of Brady, dal na pozemku
upravit anglický park. Později získal
usedlost profesor František Čupr,
horlivý český vlastenec. Když byl
bachovskou reakcí zbaven roku 1853
profesury na pražském akademickém gymnáziu, zřídil na Kolčavce
soukromý vzdělávací ústav. Studoval tu například Julius Grégr nebo
Vítězslav Hálek. Provozní dobu
muzea a další kontakty získáte na
webu: hasicskajednota.cz/muzeum

Na PYROCARU 2014 js
rozdali dárky a občers
za více jak

+ Nová soutěž!
o dva tablety SAMSUNG
na našem webu
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Více informací, fotky a videa najdete na:

pyrocar.vy

hasičské noviny

Věk se již posuzuje z Ijim
Hra Plamen vstoupila do své již 42.
sezóny. Za tuto dobu neztratila nic na
popularitě. Do celoroční činnosti motivované touto hrou se zapojuje stále
více mladých hasičů. Loňského ročníku se zúčastnilo 2 664 družstev, což
je o více jak 500 družstev víc, než se
jich zapojilo do této hry před 10 lety.
Stále populární jsou také postupové soutěže dospělých. Prvních kol
postupové soutěže SH ČMS v požárním sportu se vloni zúčastnilo 5 533
družstev mužů a 1 820 družstev žen.
Podle statistických hlášení zaslaných
jednotlivými sbory SH ČMS se do některých typů hasičských soutěží zapojilo přes 25 tisíc družstev dospělých. Ve Sdružení hasičů je celkem
registrováno 7 810 sborů. Do soutěží v požárním sportu se tedy zapojuje téměř každý sbor. Zajímavé je i to,
že počet soutěží v požárním sportu
výrazně překračuje počty taktických
a prověřovacích cvičení.

Celostátní hra mladých hasičů Plamen a celoroční soutěž dorostu právě vstupuje do další sezony. Od
tohoto ročníku dochází ke změně posuzování věkových hranic jednotlivých kategorií. Změna reaguje
na způsob určování věku na mezinárodních soutěžích a na požadavky statistické evidence poskytovatelů některých dotací. Věkové hranice již nevychází
z věku dosaženého ke dni zahájení soutěže, ale pouze
z věku dosaženého v roce ukončení celoroční soutěže.
Do soutěže dorostenců se tak od tohoto ročníku
mohou zapojit jednotlivci nebo sedmičlenná družstva dorostenců nebo dorostenek, případně v okresech i smíšená družstva složená z členů SH ČMS
ve věku 13–18 let. To znamená, že v roce ukončení příslušného ročníku soutěže (tento ročník končí
v roce 2014) soutěžící dovrší 13 let, respektive nedovrší 19 let. Pro třináctileté však platí, že v družstvu mohou soutěžit maximálně dva členové, kteří v roce ukončení ročníku soutěže dovrší 13 let.
Pro letošní ročník soutěže dorostu tedy platí, že se
jej mohou zúčastnit členové sdružení, kteří se narodili v letech 1996 až 2001. Pro soutěž jednotlivců se letos vyhlašují tři kategorie pro dorostence
a tři kategorie pro dorostenky. Do kategorie „mlad-

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

Starosta SH ČMS Jan Slámečka s okresním praporem žďárských hasičů.

Rubová strana praporu.

Pozvánka do Muzea České hasičské jednoty

06:00–09:00
07:00–10:00
10:00–10:30
10:30–15:30
15:45–16:15

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

plakát CTIF_2013.indd 1
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„stře
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98, 104,
Obdobně se122,
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dých hasičů ve hře Pla
gorie „mladší“ nesmí m
příslušného ročníku do
v této kategorii tedy mt
v letech 2003–2007. V
dl.
těžící v roce ukončení
álního ročníku se100%
tedy m
b
rození v roce 1999
m
naazád
V soutěžích v požárn
náp
startovat jen soutěžící st
se věková hranice vztah
Směrnice hry Plame
již prošly několika změ
vuje posuzování věku,
nice pro celoroční činn
od 1. 9. 2007 má od 1. 9
tí dodatek. Pro letošní ro
e
upřesněny druhy zraněn
otázky. Vše je možné
kách sdružení (dh.cz).

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
8.10.2020 15:52:39
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