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Hasičské muzeum 
ve Vizovicích

„Hasičátka“ 
z Pusté Kamenice

U příležitosti svátku sv. Floriána se řada stanic HZS otevřela veřejnosti.Nechyběly ani atraktivní ohňové efekty. Foto mf.

Na prvním nádvoří přibyslav-
ského zámku Zachariáše z Hradce 
se 3. května konal pietní akt. Před-
stavitelé nejpočetnějšího spolku 
v zemi – Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska – při něm uctili 
oběti obou světových válek a při-
pomenuli si 74. výročí osvobození 
Československa od hitlerovské 
okupace. K památníku hasiče  
– záchranáře, u něhož čestnou stráž 
stála čtveřice členů sboru dobrovol-
ných hasičů města Přibyslav, věnec 
z červených, bílých a modrých 
květů položil starosta Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan 
Slámečka. V procítěném projevu 
řekl, že nejtragičtějším obdobím 
hasičů byla první světová válka, 
do zákopů na různé fronty muselo 
narukovat 85 000 dobrovolných ha-
sičů, přibližně 11 000 jich v bojích 
padlo přímo a dalších 2500 zemřelo 
na následky válečných útrap a těž-
kých zranění. Tyto lidské ztráty 
hasičské hnutí ochromily. „Mu-
síme rovněž připomínat 360 000 
českých a slovenských obětí hitle-
rovské okupace a osvobozovacích 
bojů, které vyvrcholily v květnu 
1945“ – zdůraznil Jan Slámečka. 
Hold vzdal také hasičům, kteří 
zahynuli v míru při plnění svého 
poslání. Poznamenal, že jich je 
více než padlých českých vojáků 
v zahraničních misích. Zvláštní 
kytici růži nejvyšší představitel 
dobrovolných hasičů položil k sym-
bolickému náhrobku čestného 
občana města Přibyslav – JUDr. 
Miroslava Řepiského. Pietní akt 
byl zakončen státní hymnou České 
republiky.              Foto: Ivo Havlík

Odborná rada historie okresu 
Blansko zvažuje myšlenku rea-
lizovat dálkovou dopravu vody 
přes tři kraje – a to Olomoucký, 
Jihomoravský a Pardubický kraj. 
Jedná se o dopravu vody ručními 
hasičskými stříkačkami. Délka 
trati je cca 6 km. Protože se jedná 
o akci náročnou, je potřeba v prvo-
počátku zjistit zájem sborů a zajistit 
patřičný počet stříkaček (80 ks). 
Proto chci oslovit Vás hasiče, kteří 
chtějí tuto akci podpořit, aby se včas 
zaregistrovali. Termín byl navržen 
7. září 2019. Délka trati je cca 6 km 
a povede od Horního Štěpánova 
(kraj Olomouc), přes obec Úsobrno 
(kraj Jihomoravský) do Jaroměřic 
(kraj Pardubický).Při zajištění 
zmíněných posádek s ručními hasič-
skými stříkačkami, bude podrobně 
vypracovaný plán a včas zaslán na 
sbory. Potvrzení o účasti je potřeba 
zaslat nejpozději do 15. června na 
adresu pavolherda@seznam.cz, 
bližší informace na tel. 605 369 049  
p. Herda.

V sobotu 4. května 2019, v den 
oslav svátku sv. Floriána – patrona 
hasičů, se v multimediálním sále 
Krajského úřadu Libereckého 
kraje sešlo více jak 80 hospodářů 
a revizorů Sborů dobrovolných 
hasičů z Libereckého kraje na 
odborný seminář. Na programu 
semináře bylo seznámení hospo-
dářů sborů s vedením účetnictví 
a činností s tím souvisejících 
(např. daňová přiznání apod.), 
informace z ekonomické oblasti 
SH ČMS, informace k účtování 
dotací z Krajského úřadu. Dále 
povinnosti revizorů při jejich 
kontrolní činnosti v návaznos-
ti na Stanovy SH ČMS a další 
předpisy. Nad touto akcí převzal 
záštitu hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta, lektorskou činnost 
zajišťoval zástupce oddělení kri-
zového řízení Libereckého kraje 
Mgr. Arnošt Svárovský, zástupce 
ekonomického odboru ústředí SH 
ČMS Ing. Ivan Jirota a Krajského 
sdružení hasičů Libereckého kraje 
Ing. Jiřina Brychcí.

Československé dobrovolné 
hasičstvo plnilo vždy věrně svoje 
národní povinnosti. Je pravda, 
že v letech 1870 vznikaly první 
české sbory dobrovolných hasičů 
pod vlivem německým, ale brzy 
hasičstvo české se vymanilo z ci-
zích vlivů, mělo své české vedení 
a stalo se spolkem vlasteneckým, 
aby zanášelo pochodeň národní-
ho uvědomění a české národní 
kultury do nejmenších vísek 
zemí koruny svatováclavské. Tím 
hlubší byla rána Mnichova a toho 
všeho, co po Mnichovu následo-
valo. České hasičstvo cítilo hned 
na počátku německé okupace, že 
národní nesvoboda je horší nežli 
smrt a proto se také hned začalo 
formovati v boji proti nespraved-
livému útlaku nacistů. Roku 1941 
bylo sděleno zahraniční vládou 
československou, že se spoléhá 
na pomoc hasičstva v případě 
kapitulace Německa. Vedoucí čes-

Hasiči hrdinové aneb neprávem zapomenutý odboj
koslovenského hasičstva pracovali 
tajně v dohodě se zahraničním 
odbojem a informovali vždy, včas 
a obratně hasičské sbory. Roku 
1942 pamatovalo vedení hasičstva 
na železnou zásobu benzinu pro 
revoluční hnutí. Roku 1943 byli 
vedoucí pracovníci hasičských 
jednot přímo vyzváni svazem 
českého hasičstva k organizování 
odboje. Téhož roku byl hasičstvu 
vydán ústřední rozkaz o obstarání 
oleje pro motorové stříkačky, ne-
boť německá armáda se potýkala 
s nesmírným nedostatkem olejů. 
Mračna nad československým 
hasičstvem se stahují, přichází 
varování z ústředí a také skutečně 
dochází k zatýkání vedení České 
zemské hasičské jednoty v Praze, 
poté i v okresních jednotách. 
Práce odboje pokračovala. Hořely 
železniční vozy s municí nebo 
s jiným důležitým nákladem. 
Pražský rozhlas pobídl svým hlá-

šením čekající hasičské bojovníky 
o jedné hodině z pátého na šestého 
května 1945. Hasičstvo se vrhlo do 
zápasu, třeba nerovného s odvahou 
a chutí a zachránilo národu značný 
majetek hmotný, ale také mnoho 
lidských životů. Hasičské sbory 

pracovaly téměř v každé obci. 
Stavěly barikády, hromadily na 
silnice překážky, zastavovaly ně-
mecká vozidla, zajímaly německé 
vojáky nebo přímo ukořistěnými 
zbraněmi bojovaly proti nacistům. 
9. května 1945, na výzvu Pražského 

rozhlasu, je organizována sbírka 
potravin, šatstva a bot na pomoc 
Pražanům. Do sbírky se zapojují 
hasičské sbory celé naší vlasti. Po 
skončení revolučních dní staraly 
se hasičské sbory o návrat našich 
krajanů do vlasti z koncentračních 
táborů.

Věnováno hasičským hrdinům 
u příležitosti osmdesátého výročí 
obsazení naší vlasti fašistickým 
Německem. 

připravil Josef Bidmon, 
vedoucí komise historie OSH 

Nymburk
Zdroj ilustračního fota: 

archiv hl. m. Prahy 

(poznámka Hasičských novin… 
jednáme s panem Bidmonem o vy-
tvoření ucelenějšího seriálu, který 
vás provede klíčovými okamžiky 
hasičského hnutí zejména v první 
polovině 20. století)

 

Pietní akt  
k 74. výročí 

osvobození země od fašismu

Vzdělávání 
hospodářů 
a revizorů

Voda přes tři kraje 
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Před krátkým časem se rozlič-
ná média předháněla v editování 
zprávy o tom, že čarodějnické vatry 
o Filipojakubské noci byly vidi-
telné i z vesmíru. Nezbývá i nám, 
v Hasičských novinách, abychom 
se k tomuto líbivému mediálnímu 
proudu rovněž připojili. Uděláme 
to však důkladněji, vážněji a po 
„hasičsku“. Jistě, je zábavné sle-
dovat čarodějnické ohně z družice. 
Z oběžné dráhy Země se však 
dá hasičům i efektivně pomáhat. 
Již v roce 2011 byla vypuštěna 
do vesmíru družice Suomi NPP. 
Jednalo se o společný projekt 
NASA a americké meteorologické 
agentury. Družice byla vybavena 
řadou detekčních přístrojů, který-
mi mohla odhalit lesní požáry již 
v jejich zárodku. Jedná se vlastně 
o systém včasné požární výstrahy, 
kdy senzory mohou z vesmíru od-
halit lesní požár s rozlišením 375 
metrů. Poprvé byla data z družice 
Suomi NPP použita při detekci po-

žárů v Jižní Africe v roce 2014, kdy 
hořela rozsáhlá území v Krugerově 
národním parku. Od roku 2015 se 
stal zmíněný satelit regulérním 
„božským okem“ lesní požární 
služby v americkém státě Colorado. 
Současně s vývojem senzorů bylo 
technologické úsilí vývojářů upře-
no i na speciální software, který 
dokáže předpovědět i směr požáru 
v závislosti na počasí, směru větru, 
reliéfu terénu a dalších faktorech. 
Data z vesmíru se dostanou k ha-
sičům v řádu několika minut díky 
technologii přenosu vyvinuté 
pracovníky Goddardova střediska 
NASA v Marylandu. Tomu se říká 
užitečný vesmírný pomocník! 
Nelze totiž doufat, že v blízké či 
vzdálené budoucnosti se stanou 
jedinou ohnivou podívanou pro 
družice na  povrchu planety Země 
relativně neškodné čarodějnické 
vatry, které například v Česku 
v letošním roce hořely opravdu pro 
radost a v duchu dávných tradic.  

VE ZKRATCE

Profesionální jednotka z česko-
budějovické stanice byla v sobotu 
4. května krátce před půl třetí 
odpoledne ve svém městě vyslána 
mezi supermarkety Terno a Albert, 
kde do místní vybetonované stoky 
sjel osobní automobil. Nehoda byla 
ohlášena s nutností vyproštění 
zraněných osob. Hasiči na místo 
vyjeli s rychlým zásahovým auto-
mobilem, cisternou a automobilo-
vým jeřábem. Průzkum na místě 
nehody ukázal, že jde o osobní auto 
značky Mercedes Benz, ve kterém 
cestují dvě osoby. Hasiči vyprostili 
zdravotně indisponovaného řidiče 
(berle). Jeho spolujezdkyni, která 
si stěžovala na výraznou bolest 
zad, pak vyprošťovali tak, že přes 
stoku položili dva nastavovací 
žebříky, na které umístili vakuová 
nosítka ZZS. Opatrně pak paní 
na nosítka přenesli. Společně se 
zdravotníky ZZS pak paní od-

V jednom případě zasahovali 
hasiči u požáru domu v ulici Maxe 
Malého v Hradci Králové, ve 
druhém případě hořela pergola, 
dřevník a střecha rodinného domu 
v Újezdu pod Troskami. Naštěstí 
nebyl u obou událostí nikdo zra-
něn. Informaci o požáru rodinného 
domu v ulici Maxe Malého přijalo 
krajské operační a informační 
středisko v sobotu ráno v 07:06 
hod. Na místo události vyslal 
operační důstojník postupně čtyři 
jednotky hasičů. Při události nebyl 
nikdo zraněn. Požár se postupně 
rozšířil z přízemí rodinného domu 
přes schody i do půdních prostor, 
částečně byla zasažena také střešní 
konstrukce. Po likvidaci požá-
ru, kterou ohlásil velitel zásahu 
v 08:48 hod., zůstala do poledne 
na místě dobrovolná jednotka, 
která zajišťovala dohlídku nad po-

Na stanici HZS Libereckého 
kraje v Turnově proběhlo taktické 
cvičení jednotek sboru dobrovol-
ných hasičů obcí k zabezpečení 
nouzového přežití obyvatelstva 
postiženého mimořádnou událos-
tí. Cvičení se zúčastnily jednot-
ky předurčené k civilní ochraně 
a ochraně obyvatelstva území okre-

Na tři zahradní chatky se rozší-
řil požár, který hasičům nahlásili 
svědci události v Sadově na Kar-
lovarsku. Původně hořela jedna 
dřevěná chatka, oheň se přes kolem 
rostoucí túje rozšířil i na další dvě 
chatky a plot. Zatímco první chat-
ku plameny zcela zničily, ostatní 
dvě chatky se hasičům podařilo 
ochránit, poškozené tak je jen 
dřevěné obložení. Na místě zasa-
hovaly tři jednotky hasičů, požár 
zlikvidovaly během dvou hodin. 

Šest jednotek profesionálních 
a dobrovolných hasičů zasahovalo 
ve středu 1. 5. 2019 večer v Ost-
ravě-Hrabové, kde hořela střecha 
firemního objektu. Požár se obešel 
bez zranění, předběžná škoda byla 
odhadnuta na 200 tisíc korun. Hasiči 
ale svým rychlým zásahem uchráni-
li před ohněm celé přízemí a maje-
tek nejméně za jeden milion korun, 
když mj. stačili vynést z kanceláří 
velké kopírky, počítače, chladničky 
a nábytek za desetitisíce korun. 
Příčina vzniku požáru je v šetření. 
Operační středisko hasičů bylo 
o požáru přízemního objektu se sed-
lovou střechou informováno ve stře-

V pondělí 29. dubna se uskutečni-
lo prověřovací cvičení v příbramské 
věznici v městské části Bytíz, kde 
vznikl požár.  Námětem byl požár 
v prostorách kuchyňky, která je 
dislokována v areálu se zvláštním re-
žimem pohybu osob. Požár vznikl od 
fritézy, kdy se ji pokusil jeden z od-
souzených uhasit vědrem vody, což 
způsobilo rozšíření požáru a došlo 
k popálení několika odsouzených. 
Zakouření prostor bylo realistické 
díky použití speciálních dýmovnic. 
Po příjezdu jednotky byli hasiči 
doprovázeni na místo události, a to 
vězeňskou požární hlídkou, vybave-
nou pro tento účel osobními ochran-
nými pracovními pomůckami pro 
hasiče včetně dýchací techniky. Ještě 
před tím provedli zaměstnanci věz-
nice evakuaci celého patra budovy 
mimo šesti vězňů, kteří na konci 
chodby zůstali odříznuti požárem. 
Nejvyšší patro o počtu 73 osob bylo 
evakuováno do dvou minut. Vězeň-
ské požární hlídce se dále podařilo 
vyhledat a zachránit i zbylých šest 

K vodě zamířili v neděli 28. dub-
na profesionální hasiči z Pardubic. 
Nejeli se ani koupat ani rybařit. 
Operační a informační středisko ha-
sičů je v 17:37 hodin vyslalo k rybní-
ku mezi Hrádkem a Doubravicemi, 
kde osobní automobil skončil v ryb-
níku. Vystrojení potápěči pomocí 
navijáku vytáhli vůz z hloubky 
zhruba osm metrů. Příběh, jak se 
auto do rybníka dostalo, nám zatím 
dívka s mužem neprozradili, ale 
policistům to vysvětlit určitě musí. 
Hasiči hlásí, že dívka s mužem jsou 
bez zranění, ale také bez auta. Zásah 
byl ukončen v 19.14 hodin.   

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisk. mluvčí HZS Pardub. kraje

Noční požár vozidel v Brně
Dvě jednotky krátce před třetí 

hodinou ranní vyjížděly k požáru 
osobního auta a dodávky v Brně 
ulici Ostrá. Postupně nasadily jeden 
vodní proud se smáčedlem a jeden 
vysokotlaký proud. Vyšetřovatel 
vyčíslil škodu na 700 tisíc korun. 
Při požáru se nikdo nezranil. Příčina 
vzniku je v šetření.  

Petr Příkaský – HZS JmK

Požár pračky 
Nepř íjemnou situaci zažil 

5. května majitel bytu na ulici 
Jaselská v Hranicích. Z prozatím 
neznámého důvodu došlo k zahoře-
ní automatické pračky v koupelně. 
Pokoušel se požár uhasit sám, 
nadýchal se nebezpečných zplodin 
hoření – celkově byl požár likvido-
ván až po našem příjezdu. Hasiči 
poté provedli důkladnou kontrolu 
prostor termokamerou. Výše škody 
po požáru není prozatím vyčíslena. 
Majitel bytu nepožadoval přivolání 
pomoci ZZS.

Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí  
HZS Olomouckého kraje

Požár stodoly 
Čtyři hasičské jednotky vyjely 

3. května k požáru v Prackovicích 
nad Labem. Hořela stodola u obyt-
ného domu. Hasiči z objektu vynesli 
tlakovou lahev, druhou ochladili 
uvnitř, a poté ji také vynesli. Budo-
vu proměřili termokamerou. Škoda 
byla předběžně odhadnuta na 10 
tisíc Kč. Příčina vzniku požáru se 
vyšetřuje.   HZS Ústeckého kraje 

U nehody musel zasahovat jeřáb Na svátek sv. Floriána hasily jednotky PO 
dva požáry rodinných domů

Dobrovolné jednotky cvičily nasazení nouzového kontejneru

Oheň v Sadově zasáhl 
zahradní chatky 

Požár firemní střechy v Ostravě-Hrabové

Likvidace požáru ve věznici Hasiči v roli rybářů

nesli do druhé sanitky. Zároveň 
s vyproštěním zasahující jednotka 
zajistila havarovaný Mercedes pro-
tipožárním opatřením. Po ukončení 
záchranných prací hasiči zahájili 
vyproštění auta. Jeřáb byl ustaven 
z druhé strany, než byl veden zásah 
složek IZS, a to z důvodu většího 

žářištěm. Příčinou vzniku požáru 
byla podle vyšetřovatele hasičů 
s největší pravděpodobností tech-
nická závada na mrazáku. Škoda 
byla vyčíslena na 100 tisíc korun, 
díky zásahu hasičů byly uchráněny 
hodnoty ve výši 2,5 milionu korun. 

su Semily: Čistá u Horek, Háje nad 
Jizerou, Tatobity, Ktová a jednotky 
nově zařazené do předurčenosti 
Bozkov, Velké Hamry-Velké Ham-
ry II a Bukovina u Čisté. V průběhu 
sobotního cvičení na stanici Tur-
nov si hasiči ze tří nově zařazených 
jednotek napsali i závěrečný test 
kurzu TOOB-16 technik ochrany 

Na místě se zranila jedna osob z řad 
majitelů chatek, s popáleninami byl 
muž převezen sanitkou záchranné 
služby do nemocnice. Podle vyšet-
řovatele požárů je příčinou závada 
na elektroinstalaci, odhadovaná 
škoda je 200 tisíc korun. Zasahující 
jednotky: HZS Karlovy Vary (CAS 
24 Scania, CAS 30 T815-7), JSDH 
Ostrov (CAS 20 Man), JSDH Hájek 
(CAS 30 T815-7)

HZS Karlovarského kraje 

du po 18. hodině. Do Krmelínské 
ulice ihned vyjely čtyři ostravské 
jednotky Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje 
(HZS MSK) – ze stanic Jih, Zábřeh, 
Slezská Ostrava a Fifejdy, společně 
s nimi dvě jednotky dobrovolných 
hasičů – Hrabová a Vratimov. Hasiči 
také zasahovali z Prodloužené ulice. 
Při příjezdu hasičů hořela střecha 
vydatným plamenem a hustý kouř 
„obtěžoval“ nedalekou kruhovou 
křižovatku pod dálničním mostem 
na Frýdek-Místek. Hasiči dostali 
oheň pod kontrolu za necelou ho-
dinu, dohašování s rozebíráním 
i rozřezáváním střešní krytiny 

vězňů. Velitel hasičů po dohodě 
s odpovědným příslušníkem věznice 
rozdělil družstvo do dvou skupin. 
V každé z nich byli příslušníci HZS 
Příbram a členové vězeňské požární 
hlídky Věznice Příbram. První tým 
rozvinul útočné vedení do zasaže-
ného prostoru a zlikvidoval požár. 
Druhá skupina vyhledávala pomocí 
termokamery skrytá ohniska požáru 
a  provedla odvětrání budovy. Celý 
zásah trval necelých třicet minut, 
proto bylo i cvičení hodnoceno 
velice kladně. Prověřovací cvičení 
mimo jiné ověřilo dojezdové časy, 
nicméně hlavním úkolem bylo 
procvičit vzájemnou součinnost  
profesionální jednotky s příslušníky 
vězeňské služby při likvidaci požáru 
v prostorách tohoto nápravného 
zařízení. Po ukončení cvičení se 
jednotka HZS Příbram v rámci 
exkurze seznámila se zvláštnostmi 
při zásahu v areálu věznice.

mjr. Bc. Pavel Maňas vedoucí 
pracoviště IZS a služeb ÚO 

Příbram

prostoru pro manipulaci. Popruhy 
pak hasiči zavázali Mercedes 
a ramenem jeřábu ho vyzvedli na 
odstavné parkoviště. Hasiči zjistili 
drobný únik provozních kapalin, 
který sanovali sorbentem. Nehodu 
šetřila Policie ČR. 

HZS Jihočeského kraje

Na místě zasahovali profesionální 
hasiči ze stanic Hradec Králové – 
U Přívozu a Pražská a JSDH Plácky 
a Malšova Lhota.

Martina Götzová, tisková 
mluvčí. Foto: HZS Královéhra-

deckého kraje

obyvatelstva. Kurz je pro členy 
jednotek předurčených na ochranu 
obyvatelstva považován v Liberec-
kém kraji za základní odbornou 
přípravu. V sobotu 27. dubna 
2019 proběhlo taktické cvičení na 
stanici v České Lípě, kde se stej-
ného nácviku zúčastnily jednotky 
sboru dobrovolných hasičů z České 
Lípy-Dobranova, Nového Boru, 
Volfartic a Svojkova. Tímto cvi-
čením, které bylo poslední v řadě, 
tak byly proškoleny všechny jed-
notky předurčené k civilní ochraně 
a ochraně obyvatelstva na území 
Libereckého kraje pod metodickým 
vedením příslušníků HZS LK z od-
dělení IZS a služeb a z oddělení 
ochrany obyvatelstva a krizového 
řízení. Cvičení byla zaměřena na 
seznámení dobrovolných hasičů 
s kontejnerem nouzového přežití, 
který má HZS Libereckého kraje 
od roku 2016 zapůjčen do své-

ho majetku od Správy státních 
hmotných rezerv. První teoretická 
část se konala na učebně, kde se 
cvičící seznámili se zásadami 
bezpečnosti práce s jednotlivými 
zařízeními z vybavení kontejneru, 
s technickými parametry i sekce-
mi kontejneru nouzového přežití 
a dalšími důležitými informacemi 
pro jejich činnost. V další prak-
tické části následovala prohlídka 
samotného vybavení kontejneru 
a stavba přístřešků ke kontejneru, 
ubytovacího stanu i přechodového 
modulu. Hasiči vyzkoušeli chod 
elektrocentrály, vnějšího i vnitřní-
ho osvětlení stanu, přenosný topný 
agregát a infrazářiče. Následovalo 
složení a úklid veškerého vybavení 
kontejneru nouzového přežití.

plk. Mgr. Michal Dvořák 
Foto: (ze stanice Česká Lípa) 

HZS LK

a dřevěných trámů jim zabralo 
další hodinu a půl, když využívali 
výškovou techniku (automobilová 
plošina AP 30 MB Econic ze stanice 
Ostrava-Jih) i termokameru. Nako-
nec provizorně přikryli poškozenou 
střechu plachtou.

HZS Moravskoslezského kraje
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Požár kostela v rumunském městě Bistrita.

Plameny v katedrále v irském Longfordu,.

Zkáza kostela Mount Zion v USA byla dílem žháře. 

Oheň nenávratně poničil dřevěný  kostel v ruské Karélii.

Požáry kostelů pomáhá zvládat technika. Kostel v polském Bialystoku Kostel sv. Kateřiny v Gdaňsku.

Polsko
Začneme u našich sousedů, zemi, 

kde má katolická církev nejen vliv, 
ale i řadu svatostánků. Farní kostel 
sv. Kateřiny v severopolském pří-
stavním městě Gdaňsk zachvátil 
požár v květnu 2006. V této církevní 
stavbě z 13. století , která je jednou 
z dominant Gdaňska, se nachází 
i hrob astronoma Jana Hevelia, 
muzeum věžních hodin či zvonko-
hra. Při rychlém zásahu  se během 
požáru podařilo z kostela vynosit  
většinu uměleckých děl. Na kostele 
se však zřítila střecha. Věž, u které 
se hasiči obávali zřícení, naštěstí 
zůstala stát.  Při hašení požáru se 
zranilo několik hasičů. 

Německo 
Za zkázou kostela sv. Petra 

v německém Hamburku  se musíme 
vypravit až do 19. století, konkrétně 
pak do roku 1842, kdy město čelilo 
obrovskému požáru. I z tohoto kos-
tela se však podařilo před ohněm 
zachránit většinu uměleckých děl. 
Pouhých sedm let od tohoto požáru 
byl kostel znovu stavebně rekon-
struován v původní lokalitě. V roce 
1878 byla postavena i více než 100 
metrů vysoká  věž. 

Irsko
S požárem bojovala i katolická 

katedrála Sv. Mella v irském městě 
Longford. Stalo se to o Vánocích 
roku 2009, kdy se v zadním traktu 
budovy objevil oheň. Mrazivé 
počasí velmi komplikovalo zásah 
hasičů, který se protáhl na několik 
hodin. Vyšetřování příčin požáru 
vyvrátilo teorii žhářského úmyslu. 
Na vině bylo staré komínové těleso. 
Katedrála byla po rekonstrukci zno-
vu otevřena v roce 2014. 

Spojené státy
Jinou příčinu měl požár sto let 

starého kostela Mount Zion v Jižní 
Karolíně ve Spojených státech 
amerických. Ten podlehl ohni v roce 
2011. Patřil africké metodistické 
církvi se sídlem v Charlestonu. 
Oheň zde byl dán do souvislosti 
s požáry šesti „černých“ kostelů 
v pěti jižních státech USA. Verdikt 
vyšetřovatelů zněl: žhářství. Kostel  
Mount  Zion nečelil žhářskému 
útoku poprvé. V devadesátých le-
tech 20. století  jej zapálili členové 
sympatizující s nechvalně známou 
organizací „bílých kápí“ Ku  Klux  
Klan. Když se v roce 1996 kostel 
znovu otevřel, vystoupil zde se 
svým projevem i prezident Bill 

Kostely v plamenech
Není tomu tak dlouho, co objektivy všeho druhu snímaly požár katedrály 
Notre Dame v Paříži. Pojďme se „optikou“ Hasičských novin podívat na další 
požáry církevních staveb  v Evropě  i jinde ve světě, které proběhly v nedáv-
né době i vzdálenější historii: v Polsku, Německu, Irsku, Spojených státech, 
Francii, Rusku, Rumunsku, Pákistánu, Itálii, Španělsku, Norsku, Maltě, Kypru, 
Švédsku, Portugalsku, Švýcarsku a Nizozemí. Oheň si opravdu nevybírá a za 
oběť mu  sloužily svatostánky všech konfesí – katolické, protestantské, pra-
voslavné a dalších.

Clinton. Zdá se, že další žháře ani 
taková autorita neodradila…

Francie
Francie čelila velkému požáru 

církevní stavby již v roce 2015, kdy 
oheň zle poničil  baziliku Saint – 
Donatien ve městě Nantes.  Požár 
zde vypukl bezprostředně  po ranní 
mši a značně poškodil velkou část 
střechy. Hasičským jednotkám se 
podařilo po několikahodinovém úsi-
lí dostat požár pod kontrolu. Nikdo 
nebyl zraněn. Umělecké předměty 
uložené v bazilice poškozeny neby-
ly. Požár způsobila neopatrná práce 
dvojice pokrývačů pracujících v in-
kriminovaný den na střeše baziliky.  

Rusko
Smutnější osud potkal unikátní 

pravoslavný kostel v Karélii na 
severu Ruska. Jednalo se o dřevěný.
Chrám Zesnutí přesvaté Bohoro-
dičky na ostrově Kiži v Oněžském 
jezeře. Kostel byl vysoký 42 metrů 
a patřil mezi státem chráněné kul-
turní památky. Požár, který zde 
založil 15letý příznivec satanského 
kultu, památku nenávratně poško-
dil. Mladý fanatik zničil stavbu z 18. 
století za pomocí několika litrů ben-
zinu. Útok plánoval několik týdnů. 

Rumunsko
Požár udeřil ohnivou pěstí  i do 

700 let starého evangelického kos-
tela ve městě Bistrita v Rumunsku. 
Původně gotický kostel, kterému 
dala renezanční podobu přestavba 
v 16. století,  začal hořet v červnu 
roku 2008. Příčinou požáru byly 
rekonstrukční práce, které v kostele 
probíhaly. Velmi poničena byla 
zejména věž, která byla se svými 
75 metry nejvyšší v transylvánském 
regionu. 

Pakistán
Ač je 21. století, kostely hoří 

stále i z neochoty okolí tolerovat 
víru, kterou stavba prezentuje. Tak 
tomu bylo v loňském roce i v pa-
kistánském městě Shahdara, kde 
pachatelé pomocí „molotovova“ 
koktejlu zapálili křesťanský kostel. 
Policejní vyšetřování zjistilo, že 
důvodem  byla neochota muslimské 
komunity tolerovat činnost tohoto 
svatostánku.  

Itálie
Je květen roku 2010. Právě zaho-

řel sklad stavebního materiálu před 
kostelem Santa Maria dei Derelitti 
v Benátkách. Po nějakém čase se 

plameny dostávají i do interiéru 
kostela, kde zničí vzácný obraz 
z poloviny 16. století a poškodí 
několik dalších.  Stropní fresky po-
škozeny nebyly. Značnou práci však 
dalo rozebrání, vyčištění a opětovné 
složení kostelních varhan.  

Malta
V nedávné době hořely i dveře  

kostela v maltském městě Birkir-
kara. Oheň zaregistroval pozorný 
kostelník. Plameny se podařilo 
dostat pod kontrolu dříve, než mohly 
objekt poškodit. 

Kypr
V roce 1970 čelil rozsáhlému 

požáru kostel sv. Lazara v kyperské 
Larnace. Oheň poškodil vzácné 
ikony, které musely být v průběhu 
několika let nákladně restaurovány. 
Jednu dobrou věc však požár přine-
sl… Při rekonstrukčních pracích byl 
objeven starodávný sarkofág s lid-
skými ostatky – součást starobylé 
svaté relikvie.

Španělsko
Požár hrozil v roce 2011 i nej-

známějšímu kostelu ve španělské 
Barceloně – bazilice Sagrada Fa-
milia. Více než 1500 osob museli 
tehdy hasiči evakuovat z tohoto 
turistického magnetu metropole 
Katalánska. Jednalo se o žhářský 
útok, kdy duševně narušený muž 
zapálil  odložená kněžská roucha. 
Budova žádné škody neutrpěla, 
menší „šrámy“ byly vyčísleny na 
nábytku.   

Norsko
Obrovskou tragédií skončil po-

žár kostela v norském městě Grue 
v roce 1822. Zahynulo při něm 113 
lidí. V čase tragédie se v kostele 
konala bohoslužba, které se účast-
nilo 500- 600 osob. Přesná příčina 
tohoto požáru nebyla   nikdy s jis-
totou uvedena. 

Švédsko
V roce 2018 čelil žhářskému úto-

ku kostel syrské pravoslavné církve  
ve švédském městě Norrköping. 
Zasahovalo na 30 hasičů , kteří 
později dostávali posily z dalších 
stanic. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. 

Portugalsko  
V roce 1959 vyhořel i kostel 

Igreja de São Domingos v portu-
galském hlavním  městě Lisabonu. 

Přečkal toho opravdu hodně. Vysvě-
cen byl v roce 1241 a tehdy to byl 
největší kostel v tomto sídle.  Poško-
dila ho zemětřesení v letech  1531 
a 1775. Oheň v roce 1959 zapříčinil  
smrt dvou hasičů. Zničeno bylo 
množství uměleckých děl – obrazů 
i soch. Stopy ohně jsou v kostele 
patrné dodnes. 

Švýcarsko
V roce 2018 hořel kostel Sacré-

-Cœur  Plainpalais  v centru švýcar-
ské Ženevy. Tři hodiny trvalo, než 
hasiči dostali plameny pod kontrolu. 
Na místě zasahovalo 50 hasičů. Zni-
čeno bylo množství uměleckých děl. 

Holandsko
V nizozemském Rotterdamu byl 

v roce 2017 ohněm zničen kostel 
v lokalitě Zaandijkstraat. Oheň 
ohrožoval i okolí, bylo tak nutné 
evakuovat i obyvatele sousedních  
domů. Jednalo se o kostel, který byl 
vystavěn v roce 1930 pro nizozem-
skou reformovanou církev. 

Připravil Mirek Brát
Zdroje via flicker, wiki, pine-
terst.com, st-michalis.de, rte.
ie, christiansinpakistan.com, 

youtube.com 
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Zdeněk Pelc se stal hasičem 
v roce 1962. V průběhu let vyko-
nával celou řadu funkcí nejen ve 
sboru, ale i na okresní, krajské 
a republikové úrovni. Začínal jako 
řadový člen. Po krátké době byl 
zvolen do výboru ZO SPO Stráž-
kovice, kde zastával různé funkce, 
z nich nejdéle vykonávanou funkcí 
bylo starostování.

Ve sboru se zasloužil o vý-
stavbu hasičského cvičiště, které 
bylo otevřeno u příležitosti 100. 
výročí založení sboru. Známá je 
i jeho mnoholetá práce při výchově 
mladých hasičů. Bez ohledu na čas 
a pohodlí organizoval různé spole-
čenské, sportovní a hasičské akce 
v rámci sboru – tradiční soutěž 
„O pohár Jestřebích hor“ a „Posví-
censký koláč“ – okrsku a okresu.

Řadu let byl předsedou Místního 
výboru SPO Malé Svatoňovice 
a později starostou okrsku č. 2.

Od roku 1995 vykonával funkci 
náměstka starosty OSH Trutnov, 
pracoval v odborné radě velitelů, 
byl vedoucím Krajské odborné 
rady velitelů KSH Královéhradec-
kého kraje. Byl členem Ústřední 

Zdeněk Pelc 
Narozen 19. dubna 1939

NAŠI LIDÉ

odborné rady velitelů, autorem prv-
ní verze odbornosti Hasič I., II., III.

Zdeněk Pelc je nositelem vy-
sokých hasičských vyznamenání 
včetně Řádu sv. Floriána a titulu

Zasloužilý hasič, který mu byl 
předán 2. května 2002 v CHH 
v Přibyslavi.

V současné době je vedou-
cím Aktivu Zasloužilých hasičů, 
Okresního sdružení v Trutnově.

O posledním dubnovém víkendu  
byly dny otevřených dveří v prosto-
ru bývalých vojenských kasáren na 
ulici Terezy Novákové v Brně-Řeč-
kovicích. Profesionální a dobrovol-
ní hasiči představili svou činnost 
a techniku. Ukázky po oba dny 
zajistili hasiči-střelmistři ze stanice 
Brno-Lidická a dobrovolní hasiči 
z Brna-Obřan. Návštěvníkům 
předvedli mikrotrhací práce, které 
používají například při záchraně 
lidí z jeskyní. Při druhé ukázce 
přítomným zopakovali zásady 

V podvečer 12. dubna 2019 bylo 
před restaurací u Dubu v Jablon-
ném nad Orlicí na  Ústeckoorlicku 
rušno. To místní dobrovolní hasiči 
pod vedením starosty sboru Pavla 
Pecha připravovali a dolaďovali  
vše pro zítřejší setkání zasloužilých 
hasičů okresu Ústí nad Orlicí. Již 
potřetí se setkání uskutečnilo i za 
účasti hasičů mající Řád sv. Floriá-
na.  Ráno již v 8.30 se začali sjíždět 
hasiči z celého okresu, vítal je jeden 
z nejstarších hasičů SDH Jablonné 
a nechyběla  kapka slivovice a  děv-
čata  podávala letohradské koláčky. 
Sál zdobily prapory celého okrsku 
a než si  přítomní hasiči zasedli na 
svá místa, mohli si prohlédnout 
výstavku nejen historickou, ale 
i současnou. Byly také připraveny  
fotografie z různých setkání,(které 
pravidelně připravují manželé 
Láskovi). Nechyběla ani nástěnka 
bývalého starosty OSH Emila 
Duška, který nás opustil v roce 
2018. Na stolech byly připraveny 
k zakousnutí koláče, zákusky či 
jednohubky. Přesto, že oficiální 
setkání mělo 10 minut zpoždění, 
určitě to neovlivnilo tento den 
a 67 hasičů  včetně doprovodu se 
mohlo těšit,  co přinese tato sobo-
ta. Jako první vystoupil starosta 
města Miroslav Wágner, který 
přítomné hasiče seznámil s tím 
co vše dokázalo město  postavit či 
opravit. Následoval starosta sboru 
dobrovolných hasičů Pavel Pech, 
senátor ČR Petr Šilar, Ing. Libor 
Dušek za HZS Üstí nad Orlicí či 
ředitel pobočky HVP Jičín Břeti-
slav Holšán. Za OSH ČMS v Ústí 

V dubnu se uskutečnilo slav-
nostní předání nového hasičského 
vozidla CAS 20/2000/120 – M1R, 
Renault D13 MED 4x2 jednotce 
SDH obce Staré Sedliště. Slav-
nostní zahájení provedl velitel 
jednotky pan Jiří Vacek a v úvodu 
nechal minutou ticha vzpomenout 
na dlouholetého a nejstaršího člena 
SDH Staré Sedliště pana Josefa 
Chejnovského, který zesnul 9. dub-
na 2019 ve věku nedožitých 78 let. 
Následně přivítal hosty, kterými 
byli starostka obce Staré Sedliště 
Mgr. Jitka Valíčková, ředitel HZS 
Plzeňského kraje – Územní odbor 
Tachov plk. Ing. Přemysl Kosi-
na, projektová manažerka Mgr. 
Markéta Zabloudilová, kronikář 
obce Labuť JUDr. Václav Hurych, 
tachovský farář Mgr. Václav Voj-
tíšek, redaktorka Tachovského 
deníku paní Jaroslava Hohlová, 
zahraniční dobrovolní hasiči ze 
slovenského Prešova a německého 
Bärnau a dále hasiči z Labutě, 

Po dobu šesti týdnů mohli diváci 
ČT 2 sledovat dokument Hasiči, 
který byl točen na stanici profesio-
nálních hasičů v Liberci. Veřejnost 
mohla se svými hrdiny vyjíždět 
k zásahům, nepřímo se učit více 
o hasičské práci a hlavně prožívat 
životní příběhy. 

Výsledná čísla sledovanosti ho-
voří velmi uspokojivě a rozhodně 
nejsou ještě konečná. Všechny díly 
je totiž možné zhlédnout na inter-
netu https://www.ceskatelevize.cz/
porady/11721706812-hasici/. 

A jak diváci pořad Hasiči hod-
notili? V míře spokojenosti, kde je 
škála od 1 do 10, dali pořadu vysoké 
hodnocení 8,8. Velice si vážili také 
originality zpracování. Celých 75 
% sledujících souhlasilo s výrokem, 
že byl pořad neobvyklý, jiný než po-
řady stejného žánru. Obrovská byla 
také míra zaujetí, kdy 83 % procent 
diváků vyjádřilo souhlas s tím, že na 
ně pořad zapůsobil. 

Spokojenost uživatelů s do-
kumentem Hasiči je hodnocena 
velmi vysoko i na Česko-Slovenské 
filmové databázi (www.csfd.cz), 
kde má pořad 81 %! „Koeficient 
spokojenosti seriálu je velmi vy-
soký, takže diváci byli spokojeni 
a projekt je hodnocen Českou tele-
vizí pozitivně,“ shrnula kreativní 
producentka Martina Šantavá. Ra-
dost z pozitivních ohlasů má také 
režisér Jiří Fedurco. Jak prozradil, 
úplně na začátku nevěděl o hasičích 
vůbec nic. „Pak jsem si jich začal 
čím dál víc všímat a postupně jako 
divákům, tak i nám se při natáčení 
začalo vše odkrývat, prolínat, 
spojovat. Jsem rád, že diváci po-
chopili, že nejde o akční trhák, 
ale že docusoap má svá pravidla. 
A v tom je právě ta dokumentaris-
tika krásná,“ sdělil. 

Natočit podobný projekt o hasi-
čích zkoušelo již několik lidí. Jiří 
Fedurco s libereckými hasiči to 
poprvé dotáhli úspěšně do konce.
Autor: Mgr. Zdenka Štrauchová

Družstvo psovodů SDH Hejnice obdrželo 30. dubna od Policejního prezidenta plk. Mgr. 
Jana Švejnara, za doprovodu Hudby Hradní stráže, Plaketu Policie České Republiky za 
dlouhodobou, příkladnou a iniciativní spolupráci s P ČR a prosazování jejího dobrého 
jména. Hasičské noviny se připojují ke gratulantům! 

Den otevřených dveří
hašení hořícího oleje. Nechybělo 
ani názorné předvedení toho, co 
se stane, když se hasí olej vodou. 
Mimo to si mohli lidé prohlédnout 
také historickou a současnou hasič-
skou techniku. Malí i velcí si u pre-
ventivního stánku vyzkoušeli svoje 
znalosti tísňových linek, vytváření 
záchranné ulice před kolonami na 
dálnicích a další aktivity včetně 
hašení makety hořícího domečku. 

Jan Dvořák, 
HZS Jihomoravského kraje

nad Orlicí vystoupil Josef Matějka,  
který přítomné seznámil s infor-
macemi z OSH v Ústí nad Orlicí. 
Významný host tohoto setkání byl 
Martin Netolický, hejtman Pk, 
který patří mezi pravidelné hosty 
při těchto setkáních. Vážíme si 
toho,  že  si vždy najde čas a zavítá 
mezi hasiče. Je to výraz úcty a po-
děkování těm, kteří mají již nárok 
na odpočinek. Ve svém vystoupení 
hovořil o událostech, které hýbou 
naší společností,  ať již se to týká 
spalniček či kůrovce, které nedají 
spát příslušným orgánům. Samo-
zřejmě nezapomněl poděkovat 
za práci, kterou dobrovolní hasiči 
odvedli na poli požární ochrany.  
Nemohl chybět ani krajský sta-

rosta Josef Bidmon, který taktéž 
seznámil přítomné hasiče s infor-
macemi na úseku požární ochrany. 
Zpestřením dopoledne bylo vstou-
pení mladých hasičů, pod vedením 
Martina Šlesingra či vystoupení 
„zralejších“ děvčat, pod názvem 
Jablonecká beseda.  Eva Faltusová, 
vedoucí aktivu ZH připomněla 
úmrtí ZH, která nás provázejí 
a představila ty, kteří v letošním 
roce obdrží titul ZH. Poděkovala 
za práci, nejen hasičům, ale i aktivu 
ZH, který se vždy podílí na těchto 
setkáních a popřála hodně zdraví 
i životního elánu. Obědem ofici-
ální část skončila, nastalo focení 
a  pak již hudba hrála nejen k tanci 
i poslechu,ale především nastal čas 

k tomu, aby si hasiči mezi sebou 
popovídali a zavzpomínali. A to 
je jeden z hlavních cílů tohoto 
setkání. Při stisku ruky při loučení 
se již všichni těšili na další setkání. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
především sboru SDH Jablonné nad 
Orlicí a starostovi města panu Mi-
roslavu Wágnerovi za přístup k této 
akci, vždyť se jednalo o setkání 67 
hasičů a nespočet členů z místního 
sboru, kteří přispěli k tomu krás-
nému setkání a neopomněli dát 
i pěkné dárky do tašek a pro každou 
přítomnou ženu i malou kytičku. 
Je to úcta a poděkování starším 
hasičům, že se na ně nezapomíná. 

Za ZH:  Eva Faltusová  

Slavnostní předání vozidla 
JSDH obce Staré Sedliště

Setkání Zasloužilých hasičů a nositelů 
Řádu sv. Floriána v Jablonném nad Orlicí

Seriál Hasiči 
diváky zaujal

Nového Sedliště, Tachova, Stráže, 
Halže a Přimdy. V krátkém projevu 
zmínil, že je to poprvé v celé histo-
rii trvání hasičů ve Starém Sedlišti, 
kdy místní hasiči disponují zbrusu 
novým zásahovým vozidlem, kte-
rý zakoupila Obec Staré Sedliště 
z vlastního rozpočtu. Jednalo se 
o dlouholetý proces, kdy se zva-
žovalo, jakým způsobem nahradit 
dosluhující a již nevyhovující 
zastaralou techniku DA 12 - Avia 
A31. Po všech úvahách, jednáních, 
návštěvách, přípravách a dalších 
náležitostí s tím spojených se zastu-
pitelstvo obce v čele se starostkou 
obce nakonec rozhodlo schválit va-
riantu nákupu nového vozidla, a za 
to jim patří obrovské poděkování. 
Poděkování patří též firmě KE Ost-
rov - Elektrik, závod Staré Sedliště, 
která přispěla finanční částkou 
50.000 Kč, firmě AGROKLAS Sta-
ré Sedliště, která přispěla finanční 
částkou 20.000 Kč, Sboru dobro-
volných hasičů Staré Sedliště, který 

přispěl finanční částkou 30.000 
Kč a firmě Promont logistik Staré 
Sedliště, která zajistila bezplatnou 
dopravu technických prostředků 
do výrobního závodu WISS Czech 
pro zabudování do nástavby CAS. 
Poté členové zásahové jednotky 
naposled odjeli se starou Avií a za 
zvuku sirény a potlesku všech 
přítomných přijeli s technikou 
novou. CAS 20 - Renault dodala 
nástavbařská firma WISS Czech 
dne 20. prosince 2018 za 4.656.564 
Kč včetně DPH. Po nezbytném 
zaregistrování vozidla do systému 
IZS a samotném zaškolení a vý-
cviku členů JSDHO byla cister-
nová automobilová stříkačka dne 
7. dubna 2019 oficiálně zařazena 
do výjezdu. Po aktu žehnání vozi-
dlu tachovským farářem Václavem 
Vojtíškem bylo vozidlo v celé 
své kráse představeno i přítomné 
veřejnosti.

Jiří Vacek, velitel jednotky

Věříme, že se letošní Hasičské čtení dostalo v pořádku ke všem předplatitelům. Že to 
z hlediska logistiky nebyla činnost jednoduchá, ukazuje záběr z naší redakce doslova 
zavalené „hasičssko-čtenářskou papírovou lavinou“. Pokud byste měli zájem získat 
ještě další výtisk Hasičského čtení 2019 – např. jako dárek apod., napište nám na 
distribuce@hasicisro.cz. Cena bez poštovného je 99 Kč.



Kaleidoskop zajímavostí

HASIČSKÁ KUCHAŘKA

Dobrovolní hasiči v zahraničí

Hasičská kuchařka 
– dobré recepty a užitečné rady
Dnes servírujeme:  „Pečený pstruh podávaný se selskými bramborami“
I v tomto čísle Hasičských novin máte připravený  recept z Hasičské ku-
chařky, kulinářsko - preventivního projektu, který vyšel k 165. výročí 
vzniku HZS hl. m. Prahy.  Hasičská kuchařka obsahuje nejen recepty od 
samotných hasičů, ale i užitečné rady ze sféry protipožární prevence.  Než 
se dáme do vaření, zopakujme si  informace  na téma evakuačních výta-
hů.  Zařízením nejen bytových domů je velmi často výtah, který je určen 
především pro přepravu osob. Pokud není označen jako evakuační, nepo-
užívejte ho v případě požáru! Pokud je výtah označen jako evakuační, lze 
ho v případě evakuace použít. Výtah, který není určen k evakuaci, musí 
být také označen. Evakuační výtahy se musí udržovat v provozuschopném 
stavu pravidelnou kontrolou. Musí být označeny symbolem „Evakuační 
výtah“. Provoz těchto výtahů musí být zabezpečen v případě vypnutí na-
pájení z jiného nezávislého zdroje.

Pečený pstruh podávaný se selskými bramborami dle receptu 
nstržm. Petra Zelenky  

Vaříme pro šest osob. Co budeme potřebovat? 6 pstruhů (po cca 300 g), 
steakové koření, 1 větší cibuli, 1 citron, sůl, 100 g másla. Na selské brambory 
si připravíme 1,2 kg brambor, 2 cibule, 4 stroužky česneku, 300 g anglické 
slaniny (selské). Pstruhy vykucháme a omyjeme (hlavy neoddělujeme!). 
Vnitřek pstruhů zakapeme citronovou šťávou, ryby osolíme a okořeníme. 
Oloupanou cibuli nakrájíme na půlkolečka a poklademe do máslem vyma-
zaného pekáče. Na cibuli dáme pstruhy. Pečeme nepřikryté cca 30 minut na 
200 stupňů Celsia. A jdeme na přílohu… Brambory oloupeme, nakrájíme  
a vaříme v osolené vodě – téměř do měkka. Poté je odstavíme, slijeme 
vodu. Na pánvi restujeme na nudličky nakrájenou slaninu a na stroužky 
nakrájenou cibuli. Směs promícháme a až bude cibule orestovaná dozlatova, 
smícháme směs v pekáči s bramborami a namačkaným česnekem, 20 minut 
necháme při 200 stupních Celsia zapéct. Pstruha s bramborami polijeme 
vypečenou šťávou z ryb a na talíři dozdobíme  plátky rajčat.

Dobrou chuť! 
Foto: Hasičská kuchařka

Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval 
cestování jako sbírání nových zkušeností a poznatků. 
S Hasičskými novinami jsme procestovali mapu stře-
doevropského hasičského dobrovolnictví. Pojďme však 
pomyslnou „pokličku“ trochu více zvednout a podívejme 
se hlouběji a dále po zemích našeho kontinentu.  Dnes se 
podíváme na nejzápadnější cíp Evropy – do Portugalska. 

I tuto vzdálenější zemi můžeme,  v případě integrované Evropy, klidně  označit 
za souseda, byť s patřičnými uvozovkami. 

Nakoukání k portugalským „sousedům“
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Již samotný číselný poměr mezi 
dobrovolnými a profesionálními 
hasiči v přibližně desetimiliono-
vém Portugalsku dává tušit, na čích 
bedrech je požární ochrana. V Por-
tugalsku funguje více než 40 000 
dobrovolných hasičů. Profesionálů 
je okolo 6 000 osob. Jejich spolu-
práci zajišťuje organizace LDP  
– Liga dos Bombeiros Portugue-
ses. Samostatné národní asociace 
mají dobrovolní (asociace APBV) 
i profesionální hasiči (asociace 
ANBP). Společná národní asociace 
řeší celkové zájmy a priority. Hasiči 
mají základny v desítkách profesi-
onálních a stovkách dobrovolných 
stanic. Práce dobrovolníků nabý-
vá důležitosti zejména v období 
letních požárů, které Portugalsko 
pravidelně sužují. Dokonce exis-

tuje i samostatná telefonní linka 
pro nahlášení lesních požárů: 117. 
Nejstarším hasičským dobrovolnic-
kým sborem je Bombeiros Volun-
tarios de Lisboa, který byl založen 
královským výnosem v Lisabonu 
již v roce 1868. Na vysoký podíl 
odpovědnosti dobrovolných hasičů 
v požární ochraně Portugalska je 
často a hlasitě poukazováno. Zá-
roveň je zdůrazňováno ohrožení 
země právě již zmíněnými lesními 
požáry, které   si žádají jiný přístup 
a odlišnou techniku, než například 
zásahy ve městech (nemluvě o tom, 
že k Portugalsku patří i izolované 
ostrovy Azory a Madeira). A pro-
po, na území Portugalska jste v Ev-
ropské unii. Platí zde tedy nouzové 
číslo telefonu: 112.  

Zdroj foto: andina.pe 

Soutěž se uskuteční 1. a 2. 6. 
2019 v hasičském areálu Budilov 
(okres Prachatice). Finanční pré-
mie pro první tři místa v kategorii 
žen i mužů jsou následující: 1. 
místo – 3.000 Kč, 2. místo – 2.000 
Kč, 3. místo – 1.000 Kč. Na neděl-
ní soutěži jsou finanční prémie 
sníženy na polovinu. Soutěž je 
otevřena pro všechna družstva 
mužů i žen z ČR i zahraničí! 
Soutěž se běží dle pravidel Ji-
hočeské hasičské ligy a Západo-
české hasičské ligy na sklopné 
terče, povoleny jsou úzké hadice 
typu B65 a C42. Soutěž zahrnuje 
mužskou i ženskou kategorii. 
Rezervace startovního pořadí na 
sobotní soutěž začíná 20. 5. 2019 
prostřednictvím stránek ZCHL.
CZ (pro zájemce o zařazení do 

SDH Budilov zve na hasičskou soutěž 
„Jih proti Západu“ 

ZČHL) nebo na hasicskasoutez.
cz (pro zájemce o zařazení do 
JČHL). JČHL má přidělena lichá 
startovní čísla. ZČHL startuje na 
sudých startovních číslech. Star-
tovné na sobotní soutěž je 200 Kč/
družstvo pro ZČHL. JČHL platí 

300 Kč za družstvo. V případě, 
že tým z JČHL zaplatí v sobotu 
startovné i na nedělní soutěž, 
která se běží jako 2. kolo ZČHL, 
tak zaplatí celkem za obě soutěže 
pouze 400Kč. Na nedělní soutěž 
probíhá rezervace od 20. 5. 2019 

na stránkách ZCHL.CZ. Na ne-
dělní soutěži je startovné 200 Kč/
družstvo. Časový harmonogram 
sobotní soutěže JČHL vs. ZČHL: 
10:30–11:30 Prezence soutěžních 
družstev. 11:30 Nástup soutěžních 
družstev, zahájení. 12:00 Zahájení 
soutěže prvním požárním útokem. 
Po ukončení celé soutěže následuje 
CAPTAIN MORGAN PARTY! 
Pro všechny zúčastněné bude 
k dispozici stanové městečko! 
V neděli pokračujeme druhým 
kolem ZČHL! Časový harmo-
nogram nedělní soutěže ZČHL: 
9:15–9:45 Prezence soutěžních 
družstev. 9:45 Nástup soutěžních 
družstev, zahájení. 10:00. Zahájení 
soutěže prvním požárním útokem. 
Hrdým mediálním par tnerem 
akce jsou i Hasičské noviny.  
 

Čtyři výcvikové a výukové 
kempy pro dorostenky a dorostence 
z Moravskoslezského kraje pořádá 
KSH MSK a KORM v měsících 
dubnu, květnu a červnu. Akce je 
pořádána v rámci projektu „Za-
chraňujeme spolu“, č. 304031C880, 
podpořeného z Operačního progra-
mu – INTERREG V-A Slovenská 
republika – Česká republika.

Do každého víkendového kempu 
je zařazeno vždy 60 dorostenců. 
Pod vedením zkušených trenérů 
a sportovců Petra Gvuzdě, Ondřeje 
Kahánka, Marcela Dala a jejich 

Více než 50 hasičů se v neděli 
ráno 5. 5. 2019 sešlo před kostelem 
sv. Mikuláše v Heřmanově, aby 
tradiční mší sv. uctili památku pat-
rona hasičů sv. Florián. Mši sloužil 
Křižanovský kněz Mgr. Václav Hejč 
„Za živé a zemřelé hasiče a jejich 
rodiny“. Hasiči ve slavnostních 
uniformách v čele s hasičskými pra-
pory nastoupili po stranách oltáře. 
Dle pamětníků byla oslava svátku 
sv. Floriána a mše sv. „Za hasiče 
okrsku“ v Heřmanovském koste-
le zavedena v letech 1986–1987. 
Tradici založil otec Jaroslav Maxa, 
rodák z nedalekého Křižanova, 
který pocházel z hasičské rodiny. Po 
ukončení slavnosti proběhlo společ-
né posezení s občerstvením v kul-
turním domě, kde hasiči zhodnotili 
celou akci. Odpoledne následoval 
XIX. ročník hasičské soutěže o pu-
tovní pohár „Heřmanovská savice“. 

Text a foto: David Dvořáček

asistentů se frekventanti učí jak 
správně překonávat překážky 
v požárním sportu, jak pracovat 
s nářadím při napojování hadic na 
rozdělovače apod. Velmi důleži-
tou oblastí výcviku je sportovní 
a atletická průprava, systém roz-
cvičování před zahájením tréninků 
a před nástupem na překonávání 
překážek. Nedílnou součástí vý-
uky jsou přednášky a praktické 
ukázky z poskytování pomoci 
zraněným, například při pádu na 
proudnici umístěnou na zádech 
ale i při běžných zraněních a život 

ohrožujících situacích. Profesní 
zdravotnice Kristýna Prčíková 
a Michaela Franková velmi poutavě 
zdůrazňují, proč je nutné se před 
každým tréninkem a závodem 
důkladně rozcvičit a protáhnout 
i jaké následky mohou vzniknout 
při nesplnění této důležité činnosti. 
Fyzicky náročné výcviky je nutné 
„proložit“ odpočinkovými aktivi-
tami v podobě různých her, soutěží 
a kvizů. A zde je ten pravý prostor 
pro Stáňu Močigembovou, která 
umí zaujmout, pobavit ale hlavně 
i naučit dorostence, jak se pobavit 
navzájem v kolektivech, případně 
pobavit své kamarády.

Dva kempy už máme za sebou. 
Vždy celou sobotu probíhá náročný 
výcvik a výuka v atletické hale 
v Ostravě-Vítkovicích, stravování 
a ubytování nám zajišťuje hotel 
Puls, který je součástí sportovního 
komplexu, takže v neděli od rána 
pokračujeme ve výcviku. Prvních 
120 absolventů odjíždělo do svých 
domovů fyzicky dost unavení ale 
výrazně bohatší o velmi potřebné 
zkušenosti a nové znalosti z oblasti 
sportovní přípravy na požární 
sport.

Ladislav Čabla

Dorostenecké kempy v Ostravě

Hasiči z SDH Odřepsy v okrese 
Nymburk mají jednotku zařazenou 
coby JPO 5. Ačkoliv nejsou po-
voláváni k výjezdům, mají velice 
pestrou činnost.

Ve sboru je třiadvacet členů, 
protože ve vsi není jiný spolek, 
organizují sami nebo společně 
s Obecním úřadem velkou škálu 
akcí. Poslední den v dubnu je ve 

Kuchtíci z Odřepsů
znamení pálení čarodějnic, zajiš-
ťují dříví na vatru, její postavení, 
zapálení i dozor. Oblibu si získal 
dětský karneval a rybářské dny pod 
názvem „chyť a pusť“. V požární 
nádrži jsou totiž ryby, o ty se stará 
společně s několika rybáři hrázný 
a velitel jednotky Karel Šlechta.

Při dětském dni při zahájení 
a ukončení prázdnin připravuje 

Obecní úřad zábavné disciplíny 
a hasiči přispívají speciální „ha-
sičskou bojovkou“, což představuje 
deset disciplín např. střelbu na 
terč, přeplutí vodní plochy pomocí 
loďky tažené lanem, zdravovědu, 
překonávání překážek.

Uklízejí pravidelně obec, sváží 
elektroodpad, sbírají železo, dohlí-
žejí na pořádek u velkoobjemových 
kontejnerů na odpad. „Protože 
máme oprávnění na obsluhu moto-
rových pil, zajišťujeme odstranění 
poškozených stromů, při dlouhotr-
vajícím suchu dohlížíme na riziko-
vá místa možného vzniku požáru. 
Při Mikuláši změníme podobu na 
čerty a Mikuláše a navštěvujeme 
děti v jednotlivých domech,“ uvedl 
starosta sboru Jiří Beran.

Na soutěžích většinou nestartují, 
omezují se na „srandamače“ nebo 
se zapojí do soutěží při výročích 
okolních sborů. Vloni si pochva-
lovali okrskové cvičení s námětem 
hledání pohřešované osoby, několi-
krát pomáhali při povodních.

Jejich hlavní rolí je vaření v pol-
ní kuchyni: „Sehnali jsme si jednu, 
která byla v zuboženém stavu. 

Když jsme jí dávali dohromady, 
rozpadla se a pracně jsme jí opravi-
li. Pracovali jsme na její obnově in-
tenzivně dva měsíce díky iniciativě 
a podpoře Jirky Tomsy. Dnes v pol-
ní naleštěné kuchyni s pracovním 
názvem Odřepský soptíček vaří na 
nejrůznějších akcích. Nechyběli 
jsme při oslavách nového obec-
ního erbu, století republiky, při 
hasičských soutěžích, rozsvěcení 
vánočního stromu, noční soutěži 
v Městci Králové. Kuchtili jsme při 
velkém okresním cvičení jednotek 
ve Velkém Zbož . Protože vaříme 
přibližně z padesáti kil masa, může 
se současně najíst až pět set lidí,“ 
upřesnil starosta sboru.

Hasiči vaří zejména bezkonku-
renčně výtečný guláš, údajně podle 
utajené receptury. Nabízejí také 
čaj, při chladném počasí originální 
odřepský svařák, jednou v polní 
kuchyni dokonce připravili zabi-
jačkové pochoutky. Podle hasičů je 
ohlas strávníků nebývale pozitivní.

Věra Nutilová
FOTO: SDH Odřepsy s polní 

kuchyní (foto autorka)

Oslava svátku 
sv. Floriána 

v Heřmanově



Slovem a obrazem

Varování je souhrn opatření, 
který zabezpečuje včasné předání 
varovné informace o tom, že reálně 
hrozí nebo již vznikla mimořádná 
událost a je nutné provést opatření 
na ochranu obyvatelstva. Aby bylo 
varování účinné, je nutné, aby 
bylo aktuální, včasné a směřovalo 
k ohrožené skupině osob. Sestává 
z vyhlášení varovného signálu, 
předávání tísňových a dalších 
informací. Varování obyvatelstva 
k ochraně jeho zdraví a životů 
a k zabránění škodám na majetku 
není opatřením uplatňovaným až 
v dnešní době. Již ve středověku 
vykonával významnou úlohu v této 
oblasti ponocný. K jeho povinnos-
tem patřilo mimo jiné držet stráž 
v obci v době, kdy všichni ostatní 
obyvatelé spali. Vykonával funk-
ci zvláštní noční hlídky, jejímž 
úkolem bylo vyvolat poplach při 
jakékoliv nepředvídané či mimo-
řádné události v dané obci. Jednalo 
se o případy vpádu cizích vojsk, 
útoků lupičů a činnosti zlodějů 
a také o primitivní stráž pro případ 
požárů. Tato činnost byla velmi dů-
ležitá, protože v tehdejších dobách 
byla většina venkovských stavení 
postavena ze dřeva a slámy a svítilo 
se i topilo prakticky výhradně za 
pomoci otevřeného ohně. Nebez-
pečí požáru v nočních hodinách 
tak bylo značné. K tomuto účelu 
býval ponocný vybaven rohem, 
na který mohl v případě poplachu 
zatroubit.  Jako poplachový signál 
se odedávna využívaly zvony, 
používané v chrámech, klášterech, 
kostelích a kaplích například při 
požáru, povodních ale také při vpá-
du cizích vojsk a v druhé polovině 
20. století byly připraveny k pou-
žití při nebezpečí radioaktivního 
zamoření. V průběhu 1.světové 
války se stal novinkou nový bojový 
prostředek, a to vojenské letectvo. 
Už v první polovině roku 1915 
byla letadla vybavena kulometem 

Kdo je připraven, není překvapen!

Díl první: Varování obyvatelstva  
Miniseriál Hasičských novin věnovaný ochraně obyvatel
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Hasiči ve Rtyni v Podkrkonoší 
mají 63 členů včetně mládeže. Jsou 
sborem a jednotkou, která coby 
jednolitý celek je na vysoké úrovni.  
„Novou zkušeností pro nás byla 
organizace setkání zasloužilých 
hasičů okresu Trutnov, kteří absol-
vovali prohlídku městského muzea. 
Část návštěvy proběhla v hasičské 
zbrojnici pro zasloužilé hasiče jsme 
připravili občerstvení, prohlíd-
ku prostor a techniky, nechyběli 
představitelé Města Rtyně,“ uvedl 
starosta sboru Pavel Semerák.

 Velká pozornost je věnována 
práci s mladými hasiči. Tu hasiči 
považují za nejlepší investici do 
budoucnosti sboru. V kolektivu 
pracuje pod vedením sedmi vedou-
cích jedenatřicet kluků, přípravkou 
počínaje. Zájem o náš kroužek je 
tak veliký, že vedoucí byli nuceni 

Mladí hasiči vkladem do budoucna
stanovit jistá omezení, aby práci 
s dětmi zvládli. Podle jejich slov 
vítají letošní cyklické školení s té-
matikou „psychologie dětí a práce 
s dětmi a věří, že náplň školení 
bude přínosem už proto, že poslední 
dobou často řeší různé situace, které 
hraničí se šikanou mezi dětmi. „Vlo-
ni jsme požádali o finanční podporu 
Svazek obcí Jestřebích hor a Města 
Rtyně v Podkrkonoší. Díky poskyt-
nuté dotaci jsme pokryli náklady na 
soustředění mladých hasičů a účast 
na všech soutěžích  a pořádání tra-
dičního Mikulášského klání. Další 
finance využijeme na nákup nového 
oblečení pro nejmenší mladé hasi-
če,“ sdělil hlavní vedoucí mládeže 
Jan Klimeš  Mladí hasiči navštívili 
HZS v Trutnově, zaujalo je zejména 
vyhlášení poplachu, zázemí stanice, 
ukázka práce s hydraulickými nůž-

kami a funkce vakuových nosítek. 
Líbila se návštěva Policie ČR, děti 
si vyzkoušely výzbroj i části oděvů. 

„Každoroční odměnou za čin-
nost je soustředění mladých hasičů. 
Náplní jsou hry s hasičským námě-
tem a pěší výlety. Na závěr školního 
roku připravujeme pro děti hasičské 
vysvědčení spojené se soutěžemi 
a hrami,“ upřesnil Jan Klimeš.

Hasiči se schází pravidelně jed-
nou v týdnu na školeních, mezi které 
patří správná resuscitace s pomocí 
automatického defibrilátoru. „Po 
školení First responderů jsme do-
plnili lékárničku o resuscitační 
masky různých velikostí a hlavně 
jsme si pořídili vlastní tréninkovou 
figurínu. Tuto pomůcku jsme pak 
ještě během roku použili několikrát 
při různých školeních a ukázkách, 
například v rámci školení BOZP 

úředníků a pečovatelek nebo ve-
doucí mládeže na různých akcích 
pro děti.“ Vědomosti v oblasti 
poskytování první pomoci rozší-
řili při zimním okrskovém školení 
v Libňatově, kde proběhla ukázka 
záchrany tonoucího po proboření 
na ledě,“ připomněl velitel Robert 
Šír. „Nechybí cyklická školení pro 
velitele, obsluhy motorových pil, 
řidiče, přínosem byl velitelský den 
s výcvikem techniky 3D hašení.“

Výjezdová jednotka vloni hos-
podařila s rozpočtem 729.500 Kč, 
hlavní položkou byla rekonstrukce 
podlah a topení ve zbrojnici. Na za-
jištění akceschopnosti sboru město 
také získalo v letošním roce dotaci 
Ministerstva vnitra rozdělovanou 
Královéhradeckým krajem na ne-
investiční výdaje jednotky ve výši 
17.141 Kč. Na letošní rok zastupi-
telstvo města schválilo rozpočet na 
požární ochranu ve výši 550.000 Kč. 

„Rozpočet jednotky je dlouhodo-
bě na velmi dobré úrovni a umožňu-
je jednotce zachovat vysokou úro-
veň vybavení technikou a osobními 
ochrannými pomůckami. Velice 
si toho vážíme a patří za to velký 
dík vedení města,“ konstatoval 
velitel Robert Šír. V loňském roce 
jednotka vyjížděla k 15 událostem, 
škoda na majetku byla odhadnuta na 
1.770.000 Kč a uchráněné hodnoty 
se vyšplhaly na 5.550.000 Kč.

Věra Nutilová
Foto: archiv SDH Rtyně 

v Podkrkonoší 

Již po osmnácté se poslední dub-
novou neděli sešli na mariánském 
poutním místě ve Křtinách hasiči 
z Jihomoravského kraje a Kraje 
Vysočina, aby společně oslavili 
svátek svého patrona sv. Floriána. 
S nápadem uspořádat ve Křti-
nách hasičskou pouť přišel poprvé 
křtinský pan děkan Tomáš Prnka  
a starosta obce Kanice Vladimír 
Kalivoda uvedl s týmem hasičů 
tento nápad v život. Spolu s ním 
uspořádali křtinští hasiči první 
pouť v roce 2002 a od té doby se 
tato akce stala nedílnou součástí 
života v obci. Pouť začala tradičním 
slavnostním průvodem, v kterém 
pochodovalo za doprovodu Sivické 
kapely 400 hasičů a jejich příznivců. 
Je to největší setkání hasičů na jižní 

Moravě. Proto již podruhé obdrželo 
statut krajské pouti Jihomoravského 
kraje. Závěr průvodu tvořilo více jak 
40 hasičských vozidel. Za doprovo-
du čety praporečníků vstoupili do 
barokního chrámu Jména Panny 
Marie, kde byla obětována mše sv. 
za dobrovolné a profesionální hasi-
če, záchranáře a zdravotníky. Mimo 
hasičů se účastnilo velké množství 
rodinných příslušníků a hlavně 
dětí. Hlavním celebrantem byl R.D. 
Pavel Rostislav Novotný, duchovní 
služba pro hasiče v rámci brněnské 
diecéze, společně s administráto-
rem farnosti Křtiny R.D. Vítem 
Martinem Červenkou, kaplanem 
Malopolské hasičské jednotky bryg. 
Władysławem Kuligem a jáhnem 
Bořivojem Sekaninou. Na závěr 

Hasičská pouť ve Křtinách 2019
proběhlo požehnání a předání  zla-
tých odznaků sv. Floriána II třídy 
za zásluhy – Asociace sv. Floriána 
Mazovsko. Po bohoslužbě následo-
val bohatý doprovodný program, 
při kterém proběhlo požehnání nové 
CAS 20 Mercedes Benz ATEGO 
1530 SDH Kuničky, zdravice hostí 
mj. hejtmana Jihomoravského kra-
je  Bohumila Šimka, senátora za 
obvod Vyškov Ivo Bárka a starosty 
OSH Brno-venkov Josefa Garguly, 
ukázky zásahu hašení historickou 
koněspřežnou stříkačkou R. A. 
Smekal r.v. 1892 SDH Kanice na po-
žár školy, své umění předvedli mladí 
hasiči z SDH Kanice a Bukovina 
a na závěr diváci shlédli vyproš-
tění osoby zavalené kontejnerem 
ve spolupráci SDH Babice nad Požehnání nového vozidla CAS 20 Mercedes Benz ATEGO.

umístěným na letadle a střílejícím 
skrze rotující vrtuli. Ke konci vál-
ky se začaly shazovat nálože nebo 
granáty a vystřelovat primitivní 
rakety proti vzducholodím a hor-
kovzdušným balónům. Tato sku-
tečnost měla zásadní vliv na možné 
ohrožení civilního obyvatelstva, 
které do této doby bylo ohroženo 
především na frontách nebo při 
fyzickém vpádu nepřátelských 
vojsk. Začaly úvahy o tom, jak 
civilní obyvatelstvo chránit, včet-
ně způsobů, jak ho varovat před 
nebezpečím leteckých útoků. Před 
2.světovou válkou brala vojenská 
teorie v úvahu, že v případě války 
bude území mimo frontu (zápolí) 
vystaveno reálné hrozbě napadení, 
to je stále modernějšími leteckými 
prostředky oproti minulé válce. To 
ovlivnilo obsah zákona č.82/1935 
o ochraně a obraně proti leteckým 
útokům. Součástí vzniklé organi-
zace civilní protiletecké ochrany 
u měst s více jak 50 tisíci obyvateli 
byla oddělení hlásné a poplachové 
služby, u svépomocných útvarů 
zřizovaných majiteli domů (ze-
jména činžovních) byly zřizovány 
domovní hlídky vybavené zaří-
zením k vyhlašování poplachu 
a v rámci veřejné služby existovala 
poplachová služba, která pečovala 
o provozuschopnost poplachových 
zařízení v obci (siréna, rozhlas) 
a zabezpečovala vyhlašování za-
čátku a konce leteckého poplachu. 
V roce 1940 přešla organizace 
civilní protiletecké ochrany pod 
protektorátní policii a v roce 1941 
pod německý Luftschutz. Po válce 
byla jako organizace postupně 
likvidována, ale některé její pro-
středky, zejména síť poplachových 
sirén nebyly likvidací dotčeny. 

(pokračování příště)
Připravil 

Mgr. Bohumír Martínek, PhD., 
vedoucí Ústřední odborné rady 

ochrany obyvatelstva
 

Svitavou a HZS Jihomoravského 
kraje. V roce 2009 poprvé přijeli 
zahraniční hosté, hasiči z dolno-
rakouské obce Spillern. Letošní 
pouti se zúčastnit nemohli, za to je 
nahradila delegace dobrovolných 
a profesionálních hasičů z Polské 
a Slovenské republiky.

Organizaci celé slavnosti zajiš-
ťovali vzorně hasiči z SDH Křtiny, 
Bukovina, Habrůvka, Babice nad 
Svitavou a Kanice. O pitný režim vč. 
naplnění žaludků účastníků pouti 
se mimo místní restaurace starali 
hasiči z SDH Sivice a Bukovina se 
svými polními kuchyněmi s gulá-
šem či cigárkou z udírny. Dík patří 
všem organizátorům této slavnosti.
Vladimír Kalivoda, , David Dvo-

řáček. Foto: Radek Hansku

Sbor dobrovolných hasičů v Pus-
té Kamenici má v současnosti 92 
členů, z toho třetinu tvoří děti a mlá-
dež do 18 let. Ti nejmladší se pravi-
delně schází na hasičském kroužku, 
a to ve dvou skupinách – přípravka 
(3–6 let) a mladší (6–11 let). 

S přípravkou zdejší hasiči pracují 
od roku 2015. A právě přípravka 
již třetím rokem tradičně zahajuje 
soutěžní sezónu svou účastí na 
soutěži Kostěnické hrátky s hasi-
čátky. Letos se tato soutěž konala 
2. 3. a pustokamenická přípravka 
stejně jako vloni jela soutěžit se 
třemi pětičlennými týmy. V před-
chozích dvou letech se podařilo 
týmu A tuto soutěž vyhrát, a tak byli 
všichni v očekávání, jak to dopadne 
tentokrát. Děti se nazalekly velké 
konkurence 25 družstev z celého 
Pardubického kraje a bojovaly jako 
lvi. Souboj byl napínavý a velmi 
vyrovnaný a nakonec se pustokame-
nickým hasičátkům v týmu A opět 
podařilo zvítězit a přivézt nejen zla-
té medaile, ale i pohár vítěze. Tým B 
získal 18. místo a tým C 22. místo. 
I oni si přivezli medaile, bronzové. 
Z této skvěle připravené soutěže 

totiž neodjíždí žádné dítko smut-
né. Oceněni jsou všichni, protože 
v mnohých disciplínách překonávají 
sami sebe a překvapují nejen rodiče, 
ale i své vedoucí.  

V březnu se děti z přípravky 
i z mladších zúčastnily výtvarné 
části soutěže PO očima dětí. Tři 
z nich byly úspěšné i v okresním 
kole. 1. místo v kategorii M1 (MŠ 
do 5 let) získal Ondra Žembery a 2. 
místo ve stejné kategorii získal Jiřík 
Zahálka. V kategorii ŽŠ 2 (3.–5. tř. 
ZŠ) získal 1. místo Matěj Zahál-
ka. Matějův obrázek byl úspěšný 
i v kole krajském. Získal za něj 2. 
místo! 

Další akcí, na kterou se pus-
tokamenická přípravka malých 
hasičů připravovala, bylo Setkání 
hasičských přípravek. Tentokrát děti 
zavítaly 27. 4. do Břehů u Přelouče, 
kam se sjelo celkem 11 přípravek 
z různých koutů republiky. Celé 
jaro děti pilně trénovaly scénku 
nazvanou Ze života naší obce, v níž 
ztvárnily nejčastější zásah jednot-
ky SDH Pustá Kamenice, hašení 
kontejneru. Doplňkovou soutěžní 
disciplínou na tomto setkání byl 

závod TFA Železné hasičátko. Děti 
v ní musí zvládnout smotat hadici, 
přeskočit příčné břevno, roztáhnout 
hadici C s proudnici, posunout 
dřevěný špalík, proběhnout dráhu 
s pneumatikami a přenést do bezpe-
čí osobu – v tomto případě medvěda. 
Všichni soutěžící dostali odznáček 
Železné hasičátko a 3 nejlepší v kaž-
-dé kategorii diplom a věcnou cenu. 
Děti si tuto disciplínu velmi oblíbily 
a rády ji trénovaly, a tak snad i proto 
8 z celkového počtu 10 dětí SDH 
Pustá Kamenice získalo některé ze 
tří nejlepších míst. Kat. 3 roky dív-
ky – 1. Anička Suchá,  3. Martinka 

„Hasičátka“ z Pusté Kamenice
Husáková. Kat. 3 roky chlapci – 3. 
Honzík Tomášek. Kat. 4 roky dívky 
– 1. Johanka Broklová. Kat. 4 roky 
chlapci – 3. Ondra Žembery. Kat. 5 
let – chlapci – 3. Kuba Odehnal. Kat. 
6 let dívky – 1. Anička Tomášková. 
Kat. 6 let chlapci – 2. Dan Suchý. 
Na závěr byla každá přípravka za 
provedené ukázky odměněna me-
dailemi, pamětním listem, pamětní 
plaketou a dalšími věcnými cenami, 
včetně hasičské proudnice a hadice 
D. Přestože bylo chladné počasí, 
děti si tuto akci užily.  

Text a foto 
Mgr. Lenka Tomášková
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Příběh vyprávěný pohyblivými 
obrázky dobyl svět. Film se stal 
i uměleckou formou, která doká-
zala  popsat sílu ohně i náročnou 
práci hasičů. I když, co bychom 
si nalhávali, v tomto krátkomet-
rážním snímku z úsvitu filmového 
věku šlo především o legraci. Je 
to humor nadčasový, což doka-
zuje trvalá oblíbenost této němé 
grotesky (o délce 32 minut), která 
byla natočena v časech první svě-
tové války. Režie a hlavní role se 
ujal Charlie Chaplin, jeho podíl 
vystopujeme i ve scénáři. Příběh 
líčí práci Charlieho v hasičském 
sboru. Velkým pracantem ovšem 
není. Je totiž zamilován do dívky, 
jejiž otec se chystá na závažný 
pojišťovací podvod. Přislíbí ruku 
dívky veliteli hasičů jako odměnu 
za to, že nechá jeho dům vyhořet. 
A ještě si oba rozdělí peníze z vy-
placené pojistky! Dům začne hořet 
a dívka je v něm uvězněna. Nastal 
čas, aby Charlie ukázal, co všech-
no z hasičského řemesla ovládá… 
Neváhá, vyšplhá po fasádě a snese 
omámenou dívku bezpečně dolů. 
Zajímavé je, že po roce 1932 se 
dočkala tato němá groteska i zvu-
kové verze. Filmový producent Van 
Beuren koupil práva na Chaplinovy 
komedie, opatřil je novou hudbou 
a dodal zvukové efekty. Chaplin se 
tomuto jednání pokoušel zabránit, 

Oheň v příslovích a citátech 
•  Jaký oheň taký dým, jaký młynář taký młýn, 

jaký tata taký syn, jaké dřevo taký klín. 
přísloví z Valašska 

•  Spálený se bojí ohně.
Vergilius

•   Není-li už dřevo, uhasne oheň, není-li kle-
vetník, utichne svár.

 Bible
•  Ne každý, kdo rozfoukával oheň, se stal ku-

chařem
 arabské přísloví

•  Kde byl dříve oheň, tam můžeme najít žhavé 
uhlíky.

 francouzské přísloví
•  Lakomství a ohně přikládaje neuhasíš.

 polské přísloví
•  Křivé dříví se narovná až v ohni. 

albánské přísloví

ale byl neúspěšný. Chaplin byl 
s tímto filmem inspirativní i pro 
jinou hvězdu němé éry: Harolda 
Lloyda. Ten natočil roku 1918 gro-
tesku On Hasičem (Fireman, Save 
My Child), ve které se stává nedob-
rovolně kapitánem hasičů, aby se 
zalíbil rodičům své vyvolené. Oba 
tyto němé filmy můžeme přiřadit 
k „hasičským“ filmům, byť je jejich 
posláním především dobrá zábava, 
která ani po sto letech nedokázala 
zestárnout. 

 Plakát filmu via flickr

Příště: REC, Španělsko 2007, re-
žie: Jaume Balaqueró, Paco Plaza

Hasičská filmová rubrika

Hasiči na stříbrném plátně X. 
Chaplin hasičem (The Fireman), USA 1916, 
režie: Charlie Chaplin

Tajenka je citátem Quinta Horatia Flaccuse, římského lyrika, 65–8 př. n. l.
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V sobotu 27. dubna 2019 se 26 
družstev mladých hasičů sjelo do 
Bystrého v Orlických horách,  aby 
se zde po osmé utkalo o Pohár sta-
rosty SDH Bystré. Domácí mladé 
hasiče doplnili letos i hasiči z Bys-
trého na Slovensku a vytvořili tak 
soutěž mezinárodní. Soutěž byla za 
sychravého počasí zahájena štafe-
tou CTIF. V té se mezi mladšími 
nejvíce dařilo družstvům z Třebe-
šova, Houdkovic a Lukavice. Mezi 
staršími pak na medailové pozice 
vystoupili chlapci ze Slovenska, 
před Jílovicí a Houdkovicemi. Po 
štafetě se soutěžící přesunuli do 
areálu místního koupaliště, kde 
proběhly požární útoky CTIF. Zde 
předvedlo nejlepší útok mezi mlad-
šími domácí družstvo z Bystrého, 
před Houdkovicemi a Lukavicí. 
Stejné pořadí pak platilo i v cel-
kovém pořadí soutěže. Nejlepší 
požární útoky v kategorii starších 
předvedli chlapci ze Slovenska, za 
kterými následovaly Houdkovice 
a Jilovice. Tato družstva získala 
stejná umístění i v celkovém po-
řadí. Pohár pro absolutního vítěze 
pak putoval do slovenského Bystré. 
Celá soutěž si vyžádala mnoho úsilí 
soutěžících i pořadatelů. Velký dík 
zaslouží i rozhodčí, kteří výkony 
všech družstev spravedlivě ohod-
notili. Ke zdaru celé akce přispěla 
i nadace ČEZ, které prostřednic-
tvím aplikace Pomáhat pohybem 
poskytla finanční prostředky na 
ocenění zúčastněných družstev. 

M. Dusílek, SDH Bystré
v Orlických horách 

(foto archiv SDH)
 

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

Mladí hasiči se 
sjeli do Bystrého

Profesionální hasiči v Kutné Hoře oslavili 50 let od svého vzniku. Jejich historie se 
datuje k 1. únoru 1969 a úzce navazuje na činnost dobrovolných hasičů. 



BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112

PAVLIŠ A HARTMANN
VÝROBA POŽÁRNÍ TECHNIKY

PAVLIŠ A HARTMANN, spol. s r.o.
V Telèicích 249
Chvaletice
533 12

Tel.: 466 985 890-2
Fax: 466 985 367
e-mail: office@phhp.cz
www.phhp.cz

Pøi nákupu sady hadic
dostanete hasièský hák ZDARMA

Více informací na www.phhp.cz

Sada hadic PH Zásah Fire Gold
obsahuje 4x C52, 3x B75

a hasièský hák PH kompozit 3 m
v cenì 3 449,- Kè ZDARMA

Cena kompletu: 16 897,-Kè + DPH
                              20 445,-Kè s DPH

Sada hadic PH Zásah
obsahuje 4x C52, 3x B75

a hasièský hák PH kompozit 2,5 m
v cenì 2 965,- Kè ZDARMA

Cena kompletu: 12 592,-Kè + DPH
                              15 236,-Kè s DPH

Každá cesta začíná prvním kro-
kem, říká moudré přísloví. V sou-
ladu s tím je možno konstatovat, 
že první kroky k ustavení hasičské 
muzejní expozice ve Vizovicích 
(Zlínský kraj) byly podniknuty 
již v roce 1986, kdy SDH Vizo-
vice slavil 100. výročí založení. 
K tomuto výročí byla opravena 
historická technika i automobilová 
cisterna Praga. Písemný archiv 
se dočkal první katalogizace. 
Hasiči přiložili ruku k dílu a na 
hasičském muzeu odpracovali 
více než 1 500 brigádnických 
hodin. Slavnostně bylo muzeum 
otevřeno v roce 2014 – v areálu 
Technických služeb města Vizo-
vice. K vidění jsou zde dřevěné 
stříkačky, dvoukolové stříkačky, 
přilby i proudnice. Trojrozměr-
né exponáty doplňují historické 
dokumenty: diplomy, fotografie, 

Pozvánka do Hasičského muzea ve Vizovicích

dobové noviny apod. Prohlídku 
muzea si můžete objednat na tel.  
732 887 887 Muzeum je přístupné 
veřejnosti celoročně, denně od 10 
hodin do 16 hodin, kromě pondělí. 
Pro ty, co rádi jezdí na kole, máme 

dobrou zprávu: hasičské muzeum 
se nachází v dosahu oblíbené cy-
klostezky Otrokovice–Vizovice 
(cyklostezka je dlouhá 29 kilo-
metrů). 

Zdroj foto: Město Vizovice

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

více informací na www.vezeko.cz

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

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


