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Dohoda
o spolupráci

Čeští hasiči
soutěží v Číně
Od 18. sr pna 2019 nejlepší
čeští hasičští sportovci bojují na
prestižní světové akci World Police And Firefighter Games 2019
(Světové policejní a hasičské hry
2019) v čínském městě Chengdu.
Šest závodníků z reprezentace
Hasičského záchranného sboru
České republiky v TFA (Toughest
Firefighter Alive – nejtvrdší hasič
přežije) se zúčastní závodů TFA,
výběhu do schodů a překážkového
závodu hasičů. Termín redakční
uzávěrky tohoto čísla Hasičských
novin nám neumožňuje zveřejnit
aktuální výsledky, proto se k této
akci vrátíme v některém z dalších
čísel novin.

mezi společností
MERO a HZS ČR

Den otevřených
dveří
SH ČMS okresu Ústí nad Labem a HZS Ústeckého kraje vás
zvou na Den otevřených dveří PS
Petrovice spojený s hasičskou drakiádou. Akce proběhne v sobotu
7. září od 9 hodin. Na programu
je ukázka práce Police ČR, ukázka
činnosti mladých hasičů (přípravka ve věku 3–6 let), prezentace
HZS a samozřejmě i slíbená drakiáda. Moc ráno nesnídejte, od
12 hodin je na programu opékání
buřtů.

Ostrý zásah dokáže techniku i hasiče občas proměnit do podoby průzkumníků na povrchu jiné planety. Foto: mf

Dětský den u hasičů neměl chybu
Velice úspěšný Den dětí uspořádali hasiči v Nové Pace v Královéhradeckém kraji. „Připravili jsme
jej poprvé a byli jsme nesmírně
překvapeni obrovskou účastí dětí
a rodičů,“ sdělil Milan Pospíšil,
velitel stanice HZS a starosta SDH.
Děti přitahovaly jako magnet hasičské disciplíny, vítězilo stříkání

pomocí ruční džberové stříkačky
na terče. Velká fronta se vytvořila
pod cvičnou hasičskou věží, s pomocí hasičů-lezců bylo možné si vyzkoušet slanění z druhého podlaží
věže. Podle ohlasu dětí to byl super
zážitek, jistým způsobem také pro
rodiče, kteří s napětím i obavami
sledovali svá dítka v postrojích.

Dalším lákadlem se stala historická
technika a řada moderních zásahových vozidel. Zatímco pro děti se
stalo silným zážitkem posezení za
volantem zásahového vozu, tatínky
lákala prohlídka výstroje a výzbroje
hasičů. Skvěle se prezentovala Policie ČR, bylo možné prohlédnout
si např. zbraně, práci kynologů.
Záchranná služba předvedla své
vybavení vozidla a způsoby ošetření různých poranění. Nechyběl
stánek BESIP a evakuační stan,
který dovezli hasiči z Čisté u Horek.
Naprostou třešničkou na dortu se
stala obrovitá hromada pěny, kde se
děti jaksepatří vyřádily. Téměř dvě
stovky přítomných zaujala ukázka
vyprošťování z havarovaných vozidel. „Na dnešní akci se podílelo dvanáct příslušníků HZS a pětadvacet
dobrovolných hasičů. Pořádali jsme
nedávno týden otevřených dveří,
akci navštívily základní a mateřské
školy i veřejnost. Na dnešní den jsme
připravili také bohaté občerstvení,
ceny pro děti v podobě omalovánek
a sladkostí,“ uvedl Milan Pospíšil.
V SDH Nová Paka je 85 členů, pat-

Zahraniční okénko:
Zakarpatská Ukrajina
...na straně 5

náctým rokem tady pracuje oddíl
mladých hasičů. Úspěšné v soutěžení jsou zejména ženy, které závodí
na soutěžích CTIF. Hasiči se účastní
novopackých Slavností slunovratu,
na podzim se budou prezentovat
s historickou technikou a dobovými
uniformami na akci „Časostroj“.
Každoročně hasiči pořádají hasičský
bál a zábavy ve zbrojnici, které jsou
přístupné veřejnosti. „Ukázky staré
techniky nechybí na oslavách založení sborů, dokonce jsme s technikouvloni byli ve slovenském Šamoríně na výstavě historických vozidel.
Pečlivě se staráme o techniku našich
předků, nechali jsme zrenovovat
prapor z roku 1937 a v roce 2005
jsme si pořídili jeho repliku. Příští
rok oslavíme 135 let trvání sboru,“
dodal starosta. Zdejší jednotka
s označením JPO II/1 vyjíždí rovněž
k dopravním nehodám. Společně
s HZS se účastní taktických cvičení,
stará se o údržbu techniky i zbrojnice. Každoročně vyjíždí v průměru
k padesáti událostem. Od loňského
prosince mají nové vozidlo TATRA
TERRN°1.
Věra Nutilová

Vyhrál britské mistrovství
Přišel, viděl, zvítězil. Tak vypadala cesta hasiče Martina Plška
největší britskou soutěží The British Firefighter Challenge 2019. Velký
úspěch ve fyzicky náročném klání zaznamenal hasič přerovské stanice
ve velké konkurenci borců z celé Evropy, obsadil první místo. Závod je
největší v Británii a nese s sebou i inspirativní poselství – jeho výtěžek
jde charitativní hasičské organizaci. Klání hostila hasičská stanice ve
Watfordu v Anglii nedaleko Londýna.
Zdroj foto HZS ČR

Martin Plšek (vpravo) s kolegou Janem Pipišem z liberecké stanice
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Generální ředitel Hasičského
záchranného sboru České republiky genmjr. Drahoslav Ryba a členové představenstva společnosti
MERO Jaroslav Kocián a Otakar
Krejsa podepsali dne 31. července 2019 dohodu o spolupráci na
období let 2019–2028. Společnost
MERO zároveň poskytne Hasičskému záchrannému sboru ČR
dar v podobě techniky a věcných
prostředků v celkové hodnotě přes
40 mil. Kč. Společnost MERO
provozuje činnosti se zvýšeným
a vysokým požárním nebezpečím, které souvisí především se
skladováním velkého objemu ropy.
Společnost MERO dlouhodobě
spolupracuje s HZS ČR v oblasti
požární ochrany a havarijní připravenosti, aby dodržela veškeré
zákonem požadované standardy
a povinnosti. Dodejme, že MERO
ČR, a. s. (mezinárodní ropovody),
vlastník a provozovatel české části
ropovodu Družba a ropovodu IKL,
je jediným přepravcem ropy do
České republiky a nejvýznamnější
společností zajišťující skladování
nouzových strategických zásob
ropy.
Zdroj: HZS ČR

SDH Vlčkovice
...bilancuje na straně: 6
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Na dálnici hořel kamion

Dne 1. srpna krátce po 12. hodině byly vyslány hasičské jednotky
k požáru kamionu na 202. kilometru D1 směr Ostrava. Hasiči dostali
požár kabiny rychle pod kontrolu.
Máme tady druhý prázdninový
měsíc, můžeme se tak ohlédnout
za měsícem prvním – červencem. Podle zdrojů HZS ČR během
prvního prázdninového měsíce
vyjížděli hasiči k 2 388 požárům,
což je průměrně 77 denně (přitom dlouhodobý denní průměr je
49 požárů). Za nárůstem počtu
požárů stojí hlavně nárůst požárů
v přírodním prostředí. Těch bylo
během července 1 117. Nejčastější
příčinou těchto požárů byla lidská
nedbalost (hlavně neopatrnost při
manipulaci s otevřeným ohněm,
kouření apod.) a technická závada (s tou se v období žňových prací

setkáváme často na technice, která
pracuje na polích a kde stačí zkrat
a malá jiskra k tomu, aby došlo
k požáru). Letošní červencové požáry si vyžádaly 10 lidských životů
a 92 lidí se při nich zranilo. Škody
se vyšplhaly na více než 169 milionů
Kč. Jak je to v zahraničí? Na Sibiři
hoří tisíce a tisíce hektarů lesů. Na
rozdíl od českých zákonů ty ruské
neumožňují zasahovat u požárů,
kde by náklady na boj s ohněm
byly vyšší než požárem způsobené
škody. Léto budiž pochváleno,
říkal klasik české literatury Fráňa
Šrámek. Z hasičského hlediska však
tato slova zase až tak neplatí…

Ze zakouřeného panelového
domu bylo vyvedeno 30 lidí
Dne 2. srpna časně ráno vyjížděly tři jednotky hasičů k požáru
výškové budovy v České Lípě.
Jednalo se o požár bytu v 2. NP,
celkový počet pater panelového
domu byl 12. Po příjezdu hasiči
začali neprodleně prohledávat prostory budovy, které již byly silně
zakouřené, a proto museli ihned
zahájit zásah v dýchací technice.
Celkem 60 osob bylo nuceno opustit prostory budovy, z toho 30 osob
bylo vyváděno přímo hasiči. Kvůli
nadýchání zplodin hoření bylo pět

osob předáno k ošetření přítomným
záchranářům. Na místě zásahu byl
k dispozici také evakuační autobus,
který poskytl dočasné zázemí
evakuovaným osobám. Následně
hasiči prostory odvětrali přetlakovou ventilací. Kolem druhé hodiny
ranní se obyvatelé začali vracet do
svých domovů. Příčina a okolnosti
vzniku požáru jsou v šetření. Zásah
probíhal ve spolupráci se složkami
IZS.
por. Bc. Lucie Hložková,
HZS Libereckého kraje

Současně s hasebními pracemi se
soustředili na zachytávání unikající
nafty z nádrže. Zasypali uniklé
provozní kapaliny a po úplné
likvidaci požáru předali ve 13:39
hodin místo události Policii ČR.
Vyšetřovatel odhadl škodu na tahači a poškozeném návěsu na 1,9
milionů korun. Příčinou vzniku
požáru byla s největší pravděpodobností technická závada.
Jaroslav Mikoška,
HZS Jihomoravského kraje

Šel na houby, shořelo mu auto
Profesionální hasiči z táborské
stanice byli v sobotu 3. srpna v 10:43
hodin vysláni do lesa v katastru
obce Bečice, kde byl ohlášen požár
osobního auta. Když hasiči na uvedené místo přijeli, hořelo osobní
auto značky Škoda Felicia v plném
rozsahu. Kromě auta hořela také lesní hrabanka v těsné blízkosti Felicie.
Ještě před příjezdem jednotky se
požár snažil uhasit řidič přenosným
hasicím přístrojem, ale neúspěšně.
Hasiči ihned nasadili vysokotlaký
proud a požár během čtvrthodiny
uhasili. Termokamerou pak vyhledali skrytá ohniska pod kapotou
a ta také dohasili. Teprve potom
zvedli kapotu, na kterou, vzhledem
k tomu, že ji nebylo možné lehce
otevřít, použili hydraulické zaříze-

ní. Operační středisko dále k požáru
vyslalo dobrovolné jednotky obcí
Malšice a Bečice. Malšická jednotka
na rozkaz velitele zásahu doplňovala
vodu do táborské cisterny, bečická
jednotka na místě zůstala v záloze.
Shořelý vrak vozu odklidí majitel,
který se s vozidlem vydal na houby.
Příčina vzniku požáru je v šetření.
Hasiči u požáru spolupracovali
s Policií ČR.
HZS Jihočeského kraje

ním sorbentem. Po čtvrté hodině ráno byly následky dopravní
nehody odstraněny a jednotky
se vrátily zpět na své základny.
Příčina, průběh a veškeré okolnosti
dopravní nehody jsou předmětem
policejního vyšetřování.
kpt. Ing. Bc. Petra Musilová,
tisková mluvčí HZS Kraje
Vysočina

Fyzicky náročný zásah na Šumpersku
Pět jednotek z řad profesionálních a dobrovolných hasičů se 1. srpna 2019 podílelo na likvidaci požáru

rodinného domku a přístaveb v obci
Hrabová na Šumpersku. Požár se
postupně rozšířil i na sousední lou-

ku, zde nabral sílu na ploše zhruba
50 × 50 metrů. Vážnější situace se
ale odehrávala přímo v požárem
zasažené budově o rozloze střech
všech staveb odhadované na 30
× 15 metrů. O to složitější byla
v nepříjemném skrytém hoření podhledových, zdvojených částí. Operační středisko HZS Olomouckého
kraje krátce po 17. hodině do obce
Hrabová na Šumpersku vyslalo odvoláním od jiného požáru jednotku
Zábřeh z řad profesionálních hasičů,
kterou posílili dobrovolní hasiči
ze Zábřehu, Mohelnice, Lukavice
a místní Hrabové. V době příjezdu
jednotek po vizuálním zhodnocení
největší intenzity hoření došlo
k zahoření s největší pravděpodob-

ností z části přístavby, plameny poté
v krátkosti nekompromisně prošly
i do střechy přilehlého rodinného
domku, na skladované otopové
dřevo a další různý materiál. Jednotky větší část střechy odkryly
a postupně i za využití termokamery dohledávaly a dohašovaly
skrytá ohniska. Situace vyžadovala rozebírání střešní konstrukce
a odstranění poškozených krovů.
Z pohledu zasahujících hasičů se
jednalo o velmi fyzicky náročný
zásah umocněný extrémním žárem
v již tak klimaticky vysilujících
vysokých teplotách. Vše se však
obešlo bez zranění osob.
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
HZS Olomouckého kraje

Vykolejené vagony s nákladem
Odstranit vagony z kolejiště
a náspu – to by úkol hasičů po
nedělní železniční dopravní nehodě, kdy u Mariánských Lázní
vykolejil nákladní vlak převážející sypký vápenec. Většina
vagonů se převrátila, u některých
došlo k poškození přepravních
kontejnerů a tím vysypání části
nákladu, u některých vagonů zůstal celý náklad uvnitř. Hmotnost
vagonu včetně nákladu byla přes
70 tun. Poté, co správce kolejiště
povolil v pondělí v poledne zahájit vyprošťovací práce, začali
hasiči stahovat vykolejené vagony
mimo prostor železniční tratě. Pro
samotné vyproštění bylo nutné
povolat na místo nejenom jeřáby,
ale především vyprošťovací tanky.
Ty navijákem postupně odstraňovaly jednotlivé vykolejené vagony.

Zásah komplikoval nedostatek
prostoru kolem místa nehody, před
každým vyproštěním vagonu byla
nutná důkladná příprava nejen
samotného uvolnění zaklesnutých
trosek a poškozených částí, ale
i uvázání k navijákům systémem

kladek. Zároveň s vyprošťovacími
tanky pracoval na vyproštění i vysokotonážní jeřáb. Vyprošťovací
práce byly prováděny tak, aby
co nejméně poškodily kolejový
svršek i železniční násep. Některé
části vagonů bylo nutné před vy-

VE ZKRATCE
Zásah v dýchací technice

Před půl druhou v noci 23. července vyjely všechny tři profesionální stanice z Plzně a JSDH Bolevec k požáru v panelovém domě v Brněnské ul. na
Vinicích. Hasiči evakuovali 70 osob, z nichž dvě odvezla ZZS. Zasahovalo se
v dýchací technice, prostor byl silně zakouřen. Požár zničil jeden byt a další byt nad ním silně poškodil. Předběžná škoda je odhadnuta na 3,5 mil. Kč
– tato suma se může ještě změnit. Třem osobám bylo zajištěno od města
náhradní ubytování. Požár byl zlikvidován cca ve 2:45 hod. Příčina
požáru je v šetření.
kpt. Mgr. Petr Poncar, tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje

Smrt motorkáře

Jednotka z Klášterce nad Ohří zasahovala 29. července u dopravní
nehody motorkáře u Klášterce nad Ohří na komunikaci č. I/13 ve směru
na Karlovy Vary. Po příjezdu na místo zásahu byla hasiči neprodleně
zahájena resuscitace zraněného řidiče motocyklu pomocí automatického
defibrilátoru, bylo zajištěno místo nehody a Policie ČR uzavřela provoz
na komunikaci. Po příjezdu Zdravotní záchranné služby byly resuscitační
práce ukončeny. Lékař ZZS konstatoval úmrtí. Po došetření události
zasahující jednotka uklidila komunikaci.
HZS Ústeckého kraje

Při požáru pole nalezeno lidské tělo

Nehoda ve Stonařově

K ohlášenému nárazu osobního
vozidla do domu ve Stonařově vyjela v sobotu 3. srpna 2019 v 03:22
jednotka profesionálních hasičů ze
stanice Třešť společně s jednotkou
sbor u dobrovolných hasičů ze
Stonařova. Nehoda se obešla bez
zranění. Z havarovaného osobního
vozidla unikly provozní kapaliny.
Hasiči únik zlikvidovali speciál-

Události

proštěním oddělit autogenovým
řezákem, z jiných vagonů bylo
potřeba odčerpat náklad, aby se
vagon odlehčil. K tomu byl na místě speciální odsávací bagr. Na vyproštění se pracovalo nepřetržitě
52 hodin, ve středu večer byl jeřábem odsunutý poslední vykolejený
vagon. Teprve poté bylo možné
zjistit celkové poškození kolejí
a zahájit činnost pro obnovení provozu na trati. Na místě zasahovali
hasiči z Hasičského záchranného
sboru Karlovarského kraje, hasiči
Správy železniční dopravní cesty,
specialisté ze Záchranného útvaru
Hlučín a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. V novodobé
historii HZS Karlovarského kraje
se jedná o dosud největší železniční dopravní nehodu.
HZS Karlovarského kraje

Ve čtvrtek 25. července deset minut před půl třetí odpoledne byl na
linku tísňového volání HZS Středočeského kraje ohlášen kouř vycházející
z místní části Kopeč v katastru obce Úžice v okrese Mělník. Operační
důstojník k události vyslal jednotku profesionálních hasičů ze stanice
Neratovice, podnikové hasiče Aero Vodochody Aerospace, a. s., a jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí Dolínek a Úžice. Po příjezdu hasiči
zjistili, že požár zasáhl plochu cca 100 × 100 metrů částečně posekaného
pole, na kterém hořela i maringotka a pás náletových dřevin. Na zdolání
plamenů jednotky nasadily lafety a několik C proudů. V průběhu zásahu bylo na požářišti nedaleko maringotky nalezeno torzo lidského těla.
Přesně po hodině od oznámení požáru ohlásil velitel zásahu lokalizaci.
K události následně vyrazila kriminální policie a koroner. Hasiči během
vyšetřování tragické události pokračovali v dohašování drobných ohnisek
a v prolévání požářiště vodou. Na místě pak zůstala dobrovolná jednotka
Úžice, která v devět hodin večer ukončila dohlídku a ohlásila operačnímu
středisku likvidaci.
nprap. Petr Svoboda, oddělení IZS, HZS Středočeského kraje

Pátrání po plavci v Labi

Ke ztracené osobě pod hladinou
Labe v Pardubicích vyjížděli 26.
července v podvečer pardubičtí
profesionální hasiči a potápěči. Na
místo byli povoláni i hasiči-potápěči
ze sousedního Hradce Králové
a zasahovali zde i hasiči městského
obvodu I Pardubice. Na místě byli
i městští strážníci. Prohledáváno
bylo okolí břehu v délce minimálně

600 metrů i soutok s Chrudimkou.
Pátrání bylo až do večerních hodin
bezúspěšné. Místo události bylo
předáno následně policejním potápěčům. Událost ze strany hasičů
byla ukončena ve 20:47 hodin.
por. Bc. Vendula Horáková,
tisková mluvčí
Foto: Městská policie Pardubice
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Bounty – „oheň v srdci“

Je to ušlechtilost, se kterou
pisatel se hledí dobrati
pravdy v zamotaném
a těžce zločinném případu
vzpoury, nikomu nekřivdě
a s úctou vyzdvihuje
statečnost i na té straně,
jíž přičítá vinu na tragédii
lodi Bounty…
(píše v roce 1926 Karel Čapek
v recenzi na knihu Johna Barrowa:
Vzpoura a loupežné přepadení
na královské lodi Bounty)

Úvodem…
?

Pohlednice s mapou ostrova Pitcairn.

Lodní vzpoura

děl zobrazujících vzpouru na lodi
Bounty má velké pochopení pro
vzbouřence vedené charismatickým
důstojníkem Christianem. Výjimku
tvoří snad jen francouzský romanopisec Jules Verne, který jako hrdinu
oslavuje jen kapitána Williama
Bligha. Poté, co byl kapitán s částí
své posádky vzbouřenci posazen na
otevřeném moři do malého člunu,
dokázal skutečné vůdčí a navigátorské mistrovství. Zachránil sebe
i své věrné muže dosažením pobřeží ostrova Timor. Kapitán Bligh
v dalších letech stoupal v kariérním
žebříčku královského námořnictva,
aby nakonec dosáhl i na admirálskou hodnost. A co vzbouřenci
z lodi Bounty?

Je 23. prosince 1787. Z Anglie
startuje na dlouhou cestu trojstěžňová plachetní loď HMS Bounty
(HMS –His Majesty's Ship: loď
Jejího veličenstva) s posádkou 46
mužů. Jejím cílem je Tahiti, kde má
naložit sazenice rostlin rodu Artocarpus – chlebovníku. Následně má
Bounty rostliny dovézt na ostrov
Jamajka v Karibském moři. Nejedná
se o žádnou zásadní objevitelskou
plavbu ani o válečnou výpravu.
Ostatně, sama loď je konstruována
jako obchodní. Nikdo z posádky, ani
sám kapitán William Bligh, netuší,
že se jejich „chlebovníková“ mise
zapíše trvale do dějin. Jistě i vy
znáte základní faktografii spojenou s lodí Bounty z literatury či
z některého z úspěšných filmových

zpracování. Dobře popisují zejména
ono „doutnání budoucího požáru
v srdcích vzbouřenců“, kteří později překročí onu zásadní hranici,
která dělí disciplinovanou posádku
britského královského námořnictva
od čeládky vzbouřenců na ukradené
lodi. Tato slova by asi použil sám
kapitán Bligh, tvrdý a nesmlouvavý
muž, jenž byl hlavním protihráčem
vůdce vzbouřených námořníků,
kterým byl Fletcher Christian.
HMS Bounty dosáhl cíle první
etapy cesty – polynéského Tahiti
– 26. října 1788. Dlouhé kotvení
v tichomořském ráji se velmi liší
od tvrdé dřiny na palubě plachetní
lodi v závěru 18. století. Tento fakt
se znovu objevil poté, co Bounty
zvedl kotvu a odplul na Jamajku.
Zajímavé je, že většina uměleckých

Takto hořela Bounty v jednom z filmových zpracování slavného příběhu.

HMS Bounty nyní „kotví“ na stole nejednoho lodního modeláře.

„Oheň v srdci“

Vracíme se zpět k vraku hořící
Bounty na hladině zátoky u ticho-

V minulém čísle Hasičských novin jsme psali
o požáru, který završil jednu historickou epochu
a doslova proměnil svět. Byl to požár a zničení
pevnostního vězení Bastila v Paříži v roce 1789.
Zůstaňme ještě na chvíli v roce, kdy započala
Velká francouzská revoluce. Čeká tam na nás
ještě jeden požár, který i po více než 200 letech
jitří fantazii filmařů, spisovatelů a milovníků silných
příběhů. Pravda, tento požár neproměnil svět. Na
straně druhé, jeho reálná kontinuita je zachytitelná
a popsatelná i nyní ve 21. století. Je duben roku

mořského ostrova Pitcairn. Právě
sem se vydala část vzbouřenců
s cílem najít bezpečné útočiště před
očekávanou represí. Vzpoura byla
– a je – velice vážným proviněním
v každém námořnictvu. Části ze
vzbouřenců měl bezpečný a utajený azyl poskytnout ostrov Pitcairn
s úrodnou půdou a pramenitou vodou. Tato enkláva pevniny tvořená
vyhaslou sopkou měla v obrovské
rozloze Tichého oceánu ujít pozornosti britských úřadů, protože její
pozice byla v dobových mapách
vyznačena s velkou nepřesností.
Přesto se část vzbouřenců rozhodla zůstat na Tahiti, kde si je také
„vyzvedla“ trestná výprava dělové
fregaty Pandora. Tři z nich byli po
rychlém soudu v Anglii oběšeni,
další vyvázli s různě dlouhými
tresty vězení. Bounty, mířící k ostrovu Pitcairn, měla na palubě devět
vzbouřených námořníků (včetně
jejich vůdce Fletchera Christiana),
devět Tahiťanek a dalších šest
Tahiťanů s manželkami. Zapálení
lodi Bounty mělo pro ně znamenat
nový začátek. Zároveň však bylo
i jasnou připomínkou. Z námořníků-vzbouřenců se stali osadníci,
farmáři, rybáři. Byl tím definitivně
uhašen jejich „oheň v srdci“, jehož
žár vyvrcholil zřejmě nejslavnější
námořní vzpourou v historii? Možná ano, protože kolonie založená
Fletcherem Christianem na ostrově
Pitcairn se udržela až do dnešních
časů. Každý ze zdejší malé komunity má v rodokmenu na úplném
počátku některého ze vzbouřených
námořníků či Tahiťanů, kteří je při

1789 a na lodi Bounty, která míří z Tahiti na Jamajku, propuká slavná námořní vzpoura. O měsíce
později se trup Bounty bortí v plamenech v zátoce
skalnatého ostrova uprostřed Tichého oceánu.
Symbolický oheň, který stravoval srdce vzbouřenců, se mění ve skutečný požár. Pro některé
z nich bude znamenat nový začátek, pro jiné však
bude rozsudkem, který je doprovodí pod oprátku
šibenice. Nechme však zatím vrak lodi dohořívat
v zátoce, která nyní nese název Bounty Bay,
a vydejme se na počátek celého příběhu.

cestě na Pitcairn následovali. Požár
Bounty byl pro ostrov Pitcairn
stejně důležitý jako požár a zničení
Bastily pro celý svět. Zrodil něco
nového. „Oheň v srdci“ je i z hasičského hlediska velmi rizikový
jev. Svoje o tom ví francouzský
král Ludvík XVI. i kapitán HMS
Bounty William Bligh.

Epilog

Loď Bounty hoří na ostrově
Pitcairn pravidelně každý rok. Ne
snad, že by se k ostrovu vydávaly
další vzbouřenecké lodě. To si
jen místní obyvatelé připomínají
Bounty Day, okamžik, kdy začala

Přistání Bounty na Tahiti.

hořet loď Bounty a na břehu stála
skupina vzbouřenců s jejich tahitským doprovodem. Lidé nosí na
pobřeží modely lodí a zapalují je.
Potom si užívají volný den, svůj
„státní svátek“ – Bounty Day.
Pokud se náhodou v této době na
Pitcairnu ocitnete, nehaste jim tyto
hořící symboly. Na „oheň v srdci“
ještě nebylo vynalezeno účinné
hasivo. Svědkem jsou ohořelé
zbytky lodi Bounty, které se stále
nacházejí na dně zátoky.
Připravil Mirek Brát
Zdroj foto: government.pn,
wiki, vanityfair.com, flickr
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Hasičská hudba v Dolních Životicích
Psal se rok 1919 a do Dolních
Životic se přiženil harmonikář
Jan Pleskač a také trumpetista
Augustin Struž, bývalý vojenský hudebník. Oba byli hudební
nadšenci, kteří začali kolem sebe
soustřeďovat mládež zajímající
se o hudbu. Nejdříve dva mladíky
z Životských hor – Josefa Kořeného a Josefa Čermína, ke kterým
se později přidali chlapci učící se
hře na houslích. Vznikla tak první
(spíše smyčcová) kapela. Následně
se přidali další zájemci (převážně
z kostelního souboru), což vedlo
ke vzniku první dechové hudby.
Zpráva o jejím vzniku se roznesla
do okolí a přivedla do souboru další
posily – klarinetistu Vojtěcha Žáka
z Mladecka, bývalého rotmistra od
vojenské hudby, a četnického strážmistra Františka Šípa z Litultovic,
bývalého tr umpetistu pražské
vojenské hudby. Když pak v roce
1924 získal trumpetista a první
kapelník dechovky Augustin Struž
„Živnostenský list k provozování
hudby“, což umožnilo kapele veřejně vystupovat, nikdo z nich netušil,
že jde o hudební těleso, které bude
rozdávat radost a dobrou pohodu
svým posluchačům desítky let.
Po sloučení s hudbou z Hlavnice
vznikl velký dvacetičlenný orchestr, který účinkoval i na sokolských
slavnostech v Opavě. Sloučení však
mělo jen krátké trvání – po třech
letech se orchestr opět rozdělil.
V roce 1934 získává živnostenský

list k vedení hudby Josef Čermín.
Nový vedoucí sází na nadšení mladých hudebníků a orchestr pod jeho
taktovkou dosahuje velkých úspěchů. Sympatie posluchačů získává
především pro své mládí a nadšení,
s jakým interpretuje své skladby.
Úspěšné „tažení“ přerušuje rok
1938, zábor Sudet a postupná okupace. Hodně mladých hudebníků
muselo odejít na práce do Německa
a vlivem zásahů německých úřadů
hudba nemohla veřejně vystupovat
a postupně se rozpadala. I přesto
se hudebníci scházeli k pravidelným zkouškám a hráli sobě pro
potěšení a také v kostele. Opětovné
veřejné vystupování opět začíná po
osvobození v roce 1945, kdy také
přicházeli další mladí hudebníci.
Hudba se stává známou a žádanou
nejen v obci, ale i v širokém okolí.

Po roce 1955 se do popředí hudby
dostává taneční muzika pod vedením Jana Musily, který se svou
zpěvačkou a manželkou Elvírou
získal ohlas v celém okrese Opava.
Tradiční dechovka však v té době
začíná upadat. V roce 1964 přešla
hudba pod hlavičku Sboru požární
ochrany v Dolních Životicích a vedení se ujal Jan Vlček. Orchestr
uspořádal mnoho akcí v obci i okolí
a prováděl také každoroční koncertování v Opavě. Samozřejmostí byly
pravidelné prověrky hudeb pořádané Okresním kulturním střediskem
v Opavě. Přišli další mladí hudebníci z učilišť a hudebních škol
a také žáci dlouholetého dirigenta
pana Josefa Čermína, a v dechovce tak vedle sebe hráli muzikanti
dvou i tří generací současně. Velká
změna ve složení hudby nastala po

roce 1989. Někteří hudebníci se
zapojili do politického dění, jiní do
podnikání apod. Přišli však další
mladí muzikanti, z nichž někteří
se stali trvalou posilou hudby až
do dnešních dnů. Dechová hudba
reprezentuje hasiče a obec Dolní
Životice na mnoha veřejných produkcích v okresech Opava, Bruntál
a dalších; známá je také v zahraničí
– především v sousedním Polsku. Pod vedením kapelníka Ing.
Milana Nováka účinkuje na různých obecních i hasičských akcích
a oslavách, žehnání praporů a techniky, svatofloriánských setkáních,
zahradních slavnostech aj. Své
kvality předvedla hudba také na
mnoha významných akcích, např.
na slavnosti 400 let od vysvěcení
farního kostela ve Štáblovicích,
které se zúčastnil i biskup Msgre.
František Václav Lobkowicz, nebo
na oslavě 615 let obce a žehnání
obecního praporu v Mikolajicích,
700 let Obce Slavkov, oslavě 125.
výročí místního hasičského sboru
a dalších. V blízkém i širokém
okolí, ale též do mnohem vzdálenějších obcí, je dechovka často
zvána k doprovázení zesnulých na
jejich poslední cestě. V současné
době má dechovka dvacet stálých
hudebníků a tři zpěváky. Věkový
průměr jejich členů nepřevyšuje 50
let, přestože 30. června slavnostní
schůzí a Promenádním koncertem
oslavila již sté výročí své existence.
(Du)

Mladí hasiči projeli Slovensko
Na začátku letních prázdnin
vyrazili mladí hasiči z Bystrého
v Orlických horách na mezinárodní
cestu, aby svým slovenským kamarádům oplatili jejich účast na dubnovém poháru starosty SDH Bystré. Jejich cílem byla obec Bystré
v okrese Vranov nad Topľou. S hasiči z této obce sbor z Orlických hor již
mnoho let spolupracuje. Po dlouhé
cestě dorazil sbor k hasičské zbrojnici, která se na čtyři dny stala jeho
útočištěm. Druhý den ráno vyrazily
děti společně se svými slovenskými
kamarády do nedalekých Kapušan,
kde po náročnějším pochodu za
slunečného počasí vystoupily až
na Kapušanský hrad. Odměnou za
námahu jim byl nádherný rozhled

Pozor při nabíjení
akumulátorů!
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje registruje
zvyšující se počet případů požáru
v souvislosti s nabíjením akumulátorů s obsahem lithia – Li-ion,
Li-pol. Vybrali jsme pro vás z jejich
zprávy některá podstatná doporučení. Lithiové akumulátory jsou
náchylné na správnost nabíjení
a na bezvadný stav. Před započetím
nabíjení vizuálně zkontrolujte, zda
není akumulátor jakkoliv poškozen
(mechanicky – např. zmáčknutí,
zářezy, poškození obalu proražením, nafouknutí atd., chemicky –
koroze, oxidace kontaktů, vytečení
akumulátoru apod.). Používejte
pouze originální nabíječky dodané
či schválené výrobcem. Rovněž
zkontrolujte, zda nabíječka nevykazuje znaky poškození či nestandardního chodu (např. zlomené
kontakty, poškozené vodiče apod.).
Pokud je nabíječka poškozena či
se vám zdá, že je poškozena, pak
nabíjení vůbec nezahajujte. Většina
výrobců mimo jiné uvádí, že při
nabíjení nelze nechat akumulátor
bez dozoru. V případě, že při
nabíjení dojde k požáru, odpojte
přívod elektrické energie do nabíječky a nabíjeného akumulátoru
a pokuste se požár uhasit.

do širokého okolí. Odpoledne pak
měly děti možnost sledovat trénink
požárního útoku. Příští ráno se děti
vydaly na nejdelší cestu svého putování, k památníku na Dukle. Zde si
připomněly společnou československou minulost. Z vyhlídkové věže
si měly možnost prohlédnout celé
dukelské bojiště. S jejich zájmem
se setkaly i tanky v Údolí smrti.
Poznávání historie vystřídal pobyt
v bazénu v Bardějově, kde se děti
cítily poněkud zvláštně. Ve vyhřívaném bazénu byly totiž to odpoledne
zcela samy. Deštivé počasí příštího
dne pak družstvu trochu změnilo
plány a toto se vydalo do zooparku
v centru Stropkova, kde se seznámilo například s lamou. Na zpáteční

cestě nechybělo ani fotografování
vodní nádrže Domaša. Příští ráno
už bylo ve znamení příprav na
odjezd domů. Po zabalení všech
věcí nezbývalo nic jiného než poděkovat slovenským kamarádům za
pohostinnost a rozloučit se s nimi.
Cestou podél Vysokých Tater dorazila bysterská mládež k jeskyni
Svobody v Demänové. Prohlídka
této atraktivní a zajímavé jeskyně
pak celé letní putování bysteráků
zakončila. Spokojenost dětí ukázala,
že nejenom soutěžemi během celého
roku může být bysterská hasičská
mládež živa.
M. Dusílek,
vedoucí kolektivu mládeže

Prázdninové soustředění mladých
hasičů z Benešova nad Černou
V neděli 14. července začalo
naše letošní prázdninové soustředění výletem na raftech, kterého
se účastnili i rodinní příslušníci
našich dětí. Sjeli jsme si Vltavu
z Vyššího Brodu do Nahořan a přes
to, že původně předpověď počasí
ukazovala velké množství srážek,
pršelo nakonec asi jen deset minut.
Po návratu se k nám večer přidali

i ti, kteří s námi vodu nejeli. A začala práce. Děti v průběhu celého
soustředění pracovaly ve skupinách
a měly za úkol připravit prezentaci,
kterou na závěr ukázaly rodičům.
Tématem byla základní telefonní
čísla – 150, 155, 158. Každá ze
skupin si vylosovala jedno z nich
a podle svého je zpracovávaly. Děti
mohly postupně využít i znalosti,

které jsme během soustředění
doplňovali. Jedno odpoledne bylo
věnováno zdravovědě. Nejdřív
něco teorie a pak samozřejmě také
praktické vyzkoušení. Fajn bylo, že
se k nám později připojili také kluci
z naší výjezdové jednotky, kterým
pak děti dělaly figuranty. Kromě
trénování dalších hasičských dovedností byl v plánu také celodenní
výlet na novou rozhlednu na Hradišťském vrchu, vzdáleném cca 9,5
km. Po cestě jsme procvičili práci
s mapou a samozřejmě také prověřili fyzičku. Jak už to tak bývá,
nakonec byli víc znavení vedoucí.
Děti zkrátka rychleji regenerují.
Jak jsme na tom se strachem, jsme
si vyzkoušeli při stezce odvahy,
která na soustředění nikdy nechybí.
Přes počáteční protesty některých
jednotlivců to nakonec všichni
v pohodě zvládli. Tak uteklo pět
dní a závěr soustředění byl tady.
Nakonec to ale vypadalo, že víc než
dětem se stýská rodičům, protože
někteří dorazili půl hodiny před
plánovaným rozchodem.
Za mladé hasiče SDH Benešov
nad Černou Růžena Lepšová

Informace

Týden s Harry Potterem
Také o letošních prázdninách,
21.–26. července, vyrazili hasiči
i nehasiči na letní soustředění do
Vojtova mlýna u Čisté u Rakovníka. Tentokrát se pobyt nesl v kouzelnickém duchu bradavické školy
čar a kouzel. Ano, putovali s Harry
Potterem. Akce se zúčastnilo 54
dětí z SDH Hřebečníky, Chrášťany,
Kolešovice, Kounov, Krušovice,
Lány, Rynholec, Skryje, Svinařov

a Třtice a 13 vedoucích a instruktorů. V programu nechyběly kouzelnické hry, putování za kamenem
mudrců, cesta po pavoučí stezce,
turnaj o ohnivý pohár, noční stezka, diskotéka, letní kino, opékání
buřtů, výlet do nedaleké Čisté nebo
koupání v bazénu.
Tak za rok na viděnou!
Zdroj dh.cz

Listování stránkami hasičské historie V.

Hasičstvo zemí Koruny české

Hasičské noviny nabízejí další díl seriálu z pera Josefa Bidmona, vedoucího komise historie OSH Nymburk. V minulém díle jsme se věnovali
období první republiky a druhé světové války. Nyní se zaměříme na
období po roce 1948.
V únoru 1948 byl v naší vlasti
proveden komunistický puč. Klement Gottwald hrozil občanskou
válkou. Komunistická propaganda zatratila západní odboj, tedy
i odboj hasičský. Rázem byly
zapomenuty finanční dary z řad
šlechty, továrníků a drobných živnostníků při zakládání hasičských
sborů a podpoře jejich činnosti.
V roce 1948 nemohlo být hasičstvo
uchráněno vlivu politických událostí, které určily další orientaci
Československa na více než čtyřicet let. V únoru po demisi tehdejší vlády se do čela státu dostali
představitelé komunistické strany.
V následujících letech se postarali
o řadu společenských změn. Snaha
ovládnout veškeré dění v republice,
včetně soukromí občanů, měla za
následek změny v životě hasičské
organizace. V roce 1950 na společné schůzi Českého červeného
kříže a Svazu československého
hasičstva byla uzavřena dohoda
o tom, že samaritánská služba přechází plně pod prvně jmenovanou
organizaci. V roce 1951 je pojem
samaritán nahrazen novým – dobrovolný zdravotník. Ovšem historicky významným se stal zákon
č. 62/1950, o ochraně před požáry
i jinými živelními pohromami.
Péče o požární ochranu je v něm
uložena nově vytvořeným národním výborům (nástupci obecních
úřadů) a jak dobrovolné hasičstvo,
tak profesionální jednotky se od

té doby staly výkonnými orgány
MNV a MěNV. Hlavním úkolem
hasičských jednot všech stupňů
se stalo vychovávat členy i ostatní
občany k prevenci a k předcházení
požárům. Rok 1951 je pak rokem
vydání Organizačního řádu Československého svazu hasičstva.
Jedním z důrazných požadavků
je masovost. Hasiči zahájili další
vlnu kampaně za získávání nových
členů. Ještě v témže roce vešel
v platnost zákon o civilní obraně,
která dostala nový celostátní organizační systém. Vybrané sbory
jsou zařazeny do systému „Požární
služby Civilní obrany“ a podle toho
následně vybavovány. Od 1. ledna
1953 začal vycházet odborný měsíčník Požární technika, určený
velitelům všech stupňů. Téhož dne
byly známé Hasičské rozhledy
přejmenovány na Požární ochranu.
Tyto informace předznamenaly to,
co se stalo v polovině roku 1953.
Tehdy se stará centrální organizace
přejmenovala na Československý
svaz požární ochrany a slovo hasič
bylo nahrazeno slovem požárník.
Místo oslovení bratr a sestra se
začalo používat dobové soudruh
a soudružka. Heslo velvarských
hasičů je zkráceno na heslo „Na
pomoc“.
Josef Bidmon
Foto: hasičská technika známé
firmy Stratílek již po značkou
Sigma Pumpy Lutín (archiv
hasiči Vysoké Mýto)

Kaleidoskop zajímavostí
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Pod Řípem
se sejdou hasiči

Na státní svátek 28. října 2019
se na konci aleje věhlasné cesty
na velebnou horu Říp uskuteční
„První setkání hasičů pod Řípem“
u příležitosti 101. výročí vyhlášení
samostatnosti Československa. Organizace této ojedinělé akce se ujali
šéfredaktor Hasičského čtení Josef
Pepa Nitra, OSH Litoměřice, druhý
nejstarší český sbor dobrovolných
hasičů z Roudnice nad Labem
a další sbory Podřipska pod záštitou starosty Roudnice nad Labem
Františka Padělka a za podpory
starosty Krabčic Jiřího Šimáčka.
Svou účast přislíbil také vedle zasloužilých hasičů první český sbor
z Velvar a nejstarší činné pražské
SDH – Praha-Braník. Nebudou
chybět ani zástupci profesionálních
podnikových hasičů, především
z HZS Ústeckého kraje, územního
odboru Litoměřice a z továrny
Spolana v Neratovicích. K vidění
bude jak historická technika v čele
s koněspřežkou z Libkovic, tak
i současná, která předvede několik
ukázek a příznivci hasičiny si ji
budou moci doslova osahat. Mimo
jiné si účastníci díky roudnické
firmě Meva budou moci vyzkoušet,
jak se dýchá s přístrojem. Své výrobky tu představí jak prodejci požární techniky, tak i propagačních
předmětů. V informačních stáncích
se hosté nebývalého setkání budou

moci seznámit s městem Roudnice
nad Labem a jeho aktivitami, preventivní činností HZS Ústeckého
kraje nebo nabídkou Hasičské
vzájemné pojišťovny. K tak významné akci patří i pořádná hudební
kulisa. Tu zajistí Velký dechový
orchestr Mělník pod taktovkou
Josefa Šebesty, který bude hrát už
před půl dvanáctou při pokládání
kytic u sochy praotce Čecha a pak
bude doprovázet slavnostní průvod
na místo setkání, kde po odhoukání
poledne zahraje československou
státní hymnu a po uvítání starostou
Roudnice nad Labem další skladby.
Ty už však budou patřit k úvodu pestrého programu, ve kterém budou
vedle avizovaného programu ještě
ukázky mladých hasičů z Vědomic
a Tuhaně. Jelikož už bude podzim
a může se ochladit, tak v rámci
zabezpečení občerstvení jsme rádi
přijali nabídku firmy Fernet Stock
s ochutnávkou jejich výrobků.
Brněnská firma Alerion, která pro
hasiče vyrábí nádherné prapory,
připravila pro pamětní stuhy, které
budou slavnostně předány na vrcholu Řípu v šestnáct hodin, stejně jako
účastnické pamětní listy. Přijďte se
setkat i vy, kteří nejste z Podřipska!
Oslavme společně svátek své krásné
vlasti a zároveň tradičně dobrou
hasičskou pospolitost.
Josef Pepa Nitra

Pozvánka do Bohuslavic

a budoucnost v podobě kolektivu
mladých hasičů. Za výjimečný
přínos obdrželi tři členové titul
Zasloužilých hasičů. Své významné výročí si připomněli v sobotu 6.
července 2019 v areálu Škrejblík.
Odpoledne proběhla na tanečním
parketu mše svaté „za živé a zemřelé hasiče sboru“, kterou celebroval
bývalý člen sboru a kněz R.D. Mgr.
Tomáš Holcner a duchovní správce
křižanovské farnosti R.D. Mgr.
Václav Hejč. Otec Holcner měl
velice hezké kázání o hasičské činnosti. Po bohoslužbě následovalo
vítání hostů, mj. náměstka starosty
OSH Žďár nad Sázavou Antonína
Teplého, členů výkonného výboru
OSH Karla Tomka a Miroslava Homoly, ředitele HZS Kraje Vysočina,
územní odbor Žďár nad Sázavou,
plk. Ing. Vladimíra Sobotky a starosty městyse Iva Klimeše. Po zdravicích hostí bylo oceněno několik

Dnes servírujeme: „Jednohubky s česnekovou pomazánkou“
I v tomto čísle Hasičských novin máte připravený recept z Hasičské
kuchařky, 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 přípravy pokrmu, zopakujme si informace o bezpečnosti při
oslavách doprovázených efekty pyrotechniky. Pořizujte si pyrotechniku,
která je opatřená značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva
s uvedenou třídou nebezpečnosti. Výrobek musí být opatřen českým návodem. Skladujte pyrotechniku na suchém místě, nikoli v blízkosti zdrojů
tepla. Řiďte se návodem! Neodpalujte pyrotechniku doma či z balkonu.
Neodpalujte výrobky z ruky, nenechávejte je odpalovat dětmi. Selže-li
pyrotechnika při odpalování, nepřibližujte se k ní několik minut, poté ji
polijte vodou. Poučte děti o nebezpečí těchto výrobků!
Sbor dobrovolných hasičů Bohuslavice ve spolupráci s obcí Bohuslavice (okres Náchod) a Spolkem
přátel Bohuslavic vás srdečně zvou
na oslavu 140 let založení sboru
spojenou se srazem rodáků obce.
Akce se uskuteční v sobotu
31. 8. Čeká na vás bohatý program:
9:30–12:00 prohlídka Základní
a mateřské školy, katolického
a evangelického kostela, 10:10 Stará evangelická škola – přednáška
na téma „Po stopách významných
bohuslavických rodáků“ – přednáší
Mgr. Milan Školník. Od 13:00 proběhne programový blok s názvem
Sokolská zahrada (celým odpoledním programem bude provázet
dechová hudba Stavostrojka). Poté
nastane čas pro slavnostní zahájení oslav – předání vyznamenání
členům SDH Bohuslavice. Těšit se
můžete na ukázky přípravky a mla-

dých hasičů SDH Bohuslavice.
Chybět nebude výstava a ukázky
historické a moderní hasičské
techniky a složek IZS. Pobaví vás
ukázka drezury – v hlavní roli
Šárka Kosařová a kůň Ramazotti
z Jezdeckého klubu Bohuslavice.
Dále je na programu představení
a ukázka juniorského mistra světa
v benchpressu Alexe Maryšky.
Pokračovat se bude ukázkou práce
psovodů Městské policie Jaroměř,
prezentací armád z 1. světové
války, vystoupením 5. praporu
polních myslivců z České Skalice.
Na nejmenší návštěvníky čeká
střelnice, skákací hrad a houpačky.
Od 18 hodin zahraje k poslechu
a tanci skupina JK Band. Na závěr
vás čeká ohňostroj. Občerstvení
samozřejmě zajištěno!

členů vysokými vyznamenáními
SH ČMS, mezi udělenými byly
2× Řád sv. Floriána a stužka „Za
věrnost“ za 60 let aktivní činnosti
v dobrovolném hasičském hnutí.
Sbor jako kolektiv obdržel „Čestné
uznání SH ČMS“. Za vykonanou
práci poděkoval velitel Jiří Šibor
a starosta Zdeněk Pařízek. Po

i krajských soutěžích. Snaží se
sestavovat i družstvo žen. Samozřejmostí je jednotka SDH obce,
která je zařazena v kategorii JPO
5. Součástí sboru je též historické
družstvo, které se účastní různých
vystoupení a závodů s koněspřežnou stříkačkou Smekal, r. v.
1899. Tato „koňka“ je klenotem
vybavení sboru, je původní, nijak
upravovaná, přitom plně funkční. V současné době má sbor 91
členů. Na svátek patrona hasičů
sv. Floriána 4. 5. proběhla slavnostní valná hromada, při které

byli oceněni zasloužilí členové.
Starosta SH ČMS Jan Slámečka
předal sboru jako kolektivu medaili sv. Floriána a Pamětní list.
Petr Starý, Jiří Vališ, Josef Sochor,
Pavel Kondrát, Jaroslav Ptáček
a Josef Mach obdrželi medaili „Za
mimořádné zásluhy“. V pátek 5. 7.
proběhla ve sportovním areálu taneční zábava se skupinou Airback.
Hlavním dnem oslav byla neděle
7. 7. Ráno proběhla mše svatá
v kostele sv. Martina obětovaná
„za živé a zemřelé hasiče“, kterou
sloužil P. Slavomír Plekanský. Po

Dnes servírujeme: Jednohubky s česnekovou pomazánkou dle receptu brig. gen. Ing. Romana Hlinovského
Budeme potřebovat 125 g másla, 70 g rajského protlaku (nejmenší
konzerva), 2–3 stroužky česneku podle chuti, špetku soli, špetku pepře,
5 rohlíků, 2–3 sterilované okurky. V misce promícháme změklé máslo
s protlakem a vytvoříme oranžovou hmotu. Přidáme špetku soli, pepře
a prolisovaný česnek a znovu pořádně promícháme. Nakrájíme rohlíky na
cca 0,5 cm tenká kolečka a namažeme pomazánkou. Nakonec ozdobíme
jednohubky na kolečka nakrájenými kyselými okurkami.
Dobrou chuť.
Foto: Hasičská kuchařka

Foto: obec Bohuslavice

oficialitách následovala volná
zábava při dobrém jídle a pití. Pro
četné návštěvníky byla připravena
přehlídka historické a současné
zásahové techniky. K dobré náladě
hrála Venkovská kapela ze Žďáru
nad Sázavou. Slavnosti přálo krásné letní počasí.
Mgr. David Dvořáček

Jámská „koňka“ je klenotem sboru
Sbor dobrovolných hasičů v Jámách vznikl po velkém požáru
v roce 1888, který zcela zničil tři
usedlosti a další značně poškodil.
Hasičská jednota byla na popud
faráře Václava Bezděka založena
o rok později, 24. ledna 1889.
Již od svého vzniku je hasičský
sbor pořadatelem kulturních akcí
v Jámách, pořádá plesy, taneční
parkety a zúčastňuje se dalšího
kulturního dění. V hasičském
sboru pracují také děti a dorost,
těch je 42. Sbor reprezent uje
obec na okrskových, okresních

HASIČSKÁ KUCHAŘKA
Hasičská kuchařka
– dobré recepty a užitečné rady

Sbor vznikl i přes nevoli c. a k. úřadů
Před úctyhodnými 145 lety,
16. srpna 1874, byl založen sbor
dobrovolných hasičů v Křižanově.
Sbor se řadí k deseti nejstarším na
Moravě. Stalo se tak po rozpuštění
sokolské jednoty, kdy byla svolána
mimořádná schůze, na které bylo
rozhodnuto o vzniku hasičského
sboru nesoucí název Hasičská
jednota Sokol. První členové sboru byli bývalí sokolové. Protože
ale poměry v Rakousku-Uhersku
Sokolům nepřály, byl název pozměněn na Hasičskou jednotu
Křižanov. Téměř bezprostředně po
založení sboru byly vypracovány
jeho stanovy a na valné hromadě
23. srpna byli zvoleni hasičští
funkcionáři. Schůze se účastnilo
39 členů, byly na ní vyhlášeny
hasičské stanovy a přes počáteční
nesnáze proběhla i volba starosty.
Po 145 letech má sbor 77 členů,
aktivní jednotku požární ochrany
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bohoslužbě následoval slavnostní
průvod doprovázený kladením
věnců. Odpoledne opět ve sportovním areálu proběhlo tradiční
vítání sborů. Mezi 23 sbory a 150
uniformovanými hasiči byly i družební sbory ze slovenského DHZ
Senec a z polského OSP Bieżeń.
Následovalo vystoupení jihočeské hasičské dechovky Božejáci.
Vystoupení dechovky prokládaly
ukázky požárního útoku mladých
hasičů SDH Jámy, hasiči z Bobrové představili hašení hořícího
oleje. SDH Nová Ves u Heřmanova předvedla zásah s historickým
vozidlem Isota FRANCHINI AD
16, r. v. 1927. Návštěvníci mohli
zhlédnout „sranda“ štafetu složenou z vázání uzlů, válení sudů, pití
limonády na čas nebo navlečení
nejmenšího dítěte do zásahového
obleku dospělého muže. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté
občerstvení. Pro děti byl k dispozici také skákací hrad.
David Dvořáček
Foto: archiv SDH Jámy

Dobrovolní hasiči v zahraničí
Nakoukání k ukrajinským „sousedům“
do Zakarpatí
Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cestování jako sbírání
nových zkušeností  a poznatků. S Hasičskými novinami cestujeme po mapě
evropského hasičského dobrovolnictví. Dnes se podíváme na Ukrajinu,
konkrétně pak do Zakarpatí, ukrajinského regionu, který býval kdysi
součástí předválečného Československa.
Dnešní díl bude ale trochu
jiný. Nebude to hutná analýza
aktuálního stavu, ale popis česko-ukrajinské hasičské spolupráce.
V loňském roce totiž cestovali na
Zakarpatskou Ukrajinu zástupci
KSH Kraje Vysočina, Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska
v čele s generálním ředitelem hasičů Drahoslavem Rybou. A nepřijeli s prázdnou. Svým ukrajinským
kolegům přivezli tři nová plovoucí
čerpadla a 30 nových profesionálních přileb. Tato akce se uskutečnila v návaznosti na společné
meziregionální partnerství mezi
Krajem Vysočina a zakarpatskou
oblastí Uk rajiny. „Spolupráci
nestavíme jen na materiální pomoci, ale její nedílnou součástí je
i výměna zkušeností. Ukrajinské
kolegy zaujal náš systém požární
ochrany založený na profesionálních a dobrovolných hasičích.
Naším nejbližším společný m
projektem je příprava podkladů,
informací a legislativy k případnému fungování dobrovolných
hasičů na Ukrajině. Náš dlouho-

letý a propracovaný systém bude
jistě možné po určitých úpravách
využít i na území našich východních přátel. Už na konci tohoto
měsíce přijedou na tuto tematicky
zaměřenou návštěvu Vysočiny kolegové přímo z Kyjeva,“ řekl tehdy
Jan Slámečka, současný starosta
SH ČMS, který v době cesty na
Ukrajinu působil jako starosta
krajského sdružení dobrovolných
hasičů Kraje Vysočina. Dobrý
příklad toho, že solidarita mezi
hasiči snadno překoná i státní
hranice. Českou delegaci přivítal
v Užhorodu přímo ředitel Státní
služby Ukrajiny pro mimořádné
situace Mykola Oleksandrovyč
Čečotkin. Dodejme pro úplnost,
že obsahem daru byla tři nová plovoucí čerpadla PH – POSEIDON,
které daroval Kraj Vysočina prostřednictvím fondu ViZa. Třicet
profesionálních hasičských přileb
předal generální ředitel hasičů
Drahoslav Ryba hasičům ve městě
Tjačiv, Rachiv a Jasinja.
Foto: Kraj Vysočina
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140 let SDH Nové Město na Moravě
Před 140 lety po tragickém
požáru ze dne 13. června 1879 byl
založen Sbor dobrovolných hasičů
v Novém Městě na Moravě. Oheň
tehdy vznikl na Žďárské ulici
v domě čp. 84 „U Prášilů“ a záhy
zachvátil i řadu sousedních stavení.
Padlo mu za oběť devět sousedních
domů s celým hospodářským zařízením a na protější straně ulice dalších pět stavení a přinesl i ztráty na
životech. V domě čp. 89 uhořel výměňkář J. Zich a jeho dcera Marie,
dále 85tiletá žena a kovářský učeň
K. Padalík ze Slavkovic. JUDr.
Valerián Kalláb sepsal „Stanovy
sboru dobrovolných hasičů“, které
byly 20. července 1879 schváleny
městskou radou. Po jejich potvrzení
8. srpna 1879 místodržitelstvím
v Brně byl ustanoven na schůzi
konané 27. srpna 1879 první výbor
sboru. Velitelem byl zvolen JUDr.
Valerián Kalláb, jeho náměstkem
Alois Trčka, jednatelem Josef Svítil, pokladníkem Jan Zelený a členy
výboru Jan Šír, František Jelínek
a dále měšťané Karel Gregor
a Josef Jelínek. Tento první výbor

předně zaměřil veškerou svou
činnost k tomu, aby získal pevnou
členskou základnu, což se mu záhy
podařilo, neboť novoměstští občané měli velký zájem a porozumění
pro tuto činnost a již v září 1879
měl sbor 116 činných a 21 přispívajících členů (kromě zakládajících).
Od města získal sbor následující
vybavení: dvě stříkačky, jednu novější a druhou staršího typu a měl
propůjčenou panskou stříkačku,
dále dvoukolový vůz na žebříky

a háky, několik bodacích žebříků
na šindelové střechy, lejty na vodu
a na 150 plátěných košů na nošení
vody, kterých se nejvíc používalo.
Letošní významné výročí v životě sboru si současní členové
připomněli v sobotu 13. července
slavnostní schůzí a o týden později
20. července oslavou pro veřejnost.
Na Vratislavově náměstí byla připravena velká výstava historické
a současné hasičské techniky počínaje koněspřežnými, dvoukolový-

mi motorovými a automobilovými
stříkačkami přes moderní CAS,
DA až po těžkou techniku HZSP
SŽDC JPO Brno a Havlíčkův Brod.
Hodinu po obědě probíhalo před
hasičskou zbrojnicí za doprovodu
dechové hudby Jásalka vítání
jednotlivých zúčastněných sborů.
Odsud se vydal průvod vedený
četou praporečníků a dechovky
na náměstí, kde po státní hymně
následovaly slavnostní zdravice
hostů. Pro četné diváky byla připravena řada ukázek. Vystoupení
mažoretek, ukázky z činnosti
hasičů a policie, hašení historickou
stříkačkou, demonstrace správného
a špatného postupu hašení hořícího oleje při vaření, vystoupení
mladých hasičů, záchrana zraněné
osoby pomocí výškové techniky
z věže farního kostela sv. Kunhuty.
BESIP krajské pracoviště Vysočina
připravil otočný simulátor. O pitný
režim se za horkého počasí starali
hasiči z Maršovic.
Text a foto:
Mgr. David Dvořáček

Zlínský dvojboj má vítěze Výcvik pro dobrovolné hasiče
V pátek 26. 7. se ve Zlínském
kraji konala pohárová soutěž v disciplínách požárního sportu – Zlínský
dvojboj. Profesionální, dobrovolní
i podnikoví hasiči v pr ůběhu
dne změřili své síly v prostorách
stanice profesionálních hasičů
v Uherském Brodě. Při společném
slavnostním nást upu všechny
účastníky závodu, který je zařazen
do seriálu soutěží Českého poháru
ve dvojboji, osobně pozdravil
ředitel HZS Zlínského kraje plk.
Ing. Vít Rušar, který tímto soutěž
zahájil. Sportovního klání se zúčastnilo celkem 85 hasičů z celé
České republiky, soutěžili ve

dvou věkových kategoriích, a to
do 35 let a nad 35 let. Na start se
postavili i hosté z řad profesionálních hasičů ze Slovenska. Během
dopoledne závodníci absolvovali
dvě kola disciplíny výstupu do
čt vr tého podlaží cvičné věže
a v odpoledním čase opět dvakrát
absolvovali druhou disciplínu, což
byl běh na sto metrů s překážkami.
Vítězem hlavní kategorie ve Zlínském dvojboji 2019 se stal příslušník HZS Královéhradeckého kraje
Martin Lidmila s časem 30,89 s.
plk. Ing. Štefan Hrtús,
HZS Zlínského kraje

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje uspořádal již
druhé školení pro dobrovolné hasiče
s názvem „Základní odborná příprava člena jednotky SDH obce.“
První termín této odborné přípravy
se uskutečnil v únoru letošního
roku. Druhý cyklus absolvovali
dobrovolní hasiči v polovině května. Odborná příprava připravuje
nováčky dobrovolných jednotek na
plnohodnotný výkon v rámci jednotky. Tento druh odborné přípravy
je vyhláškou stanoven v rozsahu 40
hodin. Základní odbornou přípravu
musí v nějaké formě absolvovat
každý člen jednotky SDH obce a za
její absolvování je odpovědný velitel
jednotky. Abychom jednotkám SDH
a jejím velitelům usnadnili školení
nových členů, připravili jsme metodický výcvik s názvem Základní
odborná příprava. Toto zaměstnání
je koncipováno pro práci v družstvu o zmenšeném početním stavu
(1+3) a kapacita je maximálně 18
hasičů. Výuka je rozdělena na dvě
části. První částí je samostudium
formou e-learningu, a to buď formou textových přednášek, nebo
namluvených prezentací včetně
fotografií a videa. Cílem této části
je, aby člen jednotky měl při nástupu
na výcvik již základní povědomí
o problematice požární ochrany.
Druhou částí odborné přípravy je
prezenční studium v našem Zařízení

Tišnov. Během prezenčního studia
absolvují členové jednotek SDH
obce jak teoretické přednášky, tak
i praktický výcvik, na který je především kladen důraz. Teoretická
část slouží k zopakování témat
e-learningu a rozšíření znalostí
z problematiky požární ochrany
(hasiva, požární poplachový plán,
cvičební a bojový řad atd.). Praktický výcvik je postaven tak, aby
připravil člena na výkon v jednotce. Hasiči se učí radiokomunikaci,
tvorbu bojových rozvinutí, pracovat s proudnicí, aplikovat různá
hasiva, pracovat s nastavovacím
žebříkem, poskytovat první pomoc
a spoustu dalších témat z oblasti
požární ochrany. Během výcviku
čekají hasiče i modelové situace,
které musí řešit. Celý výcvik je
ukončen společným zásahem, kde
musí hasiči zvládnout hned několik
činností souběžně. Po absolvování tohoto metodického výcviku
nabízíme členům jednotek SDH
obcí nástup do specializačního
kurzu – nositele dýchací techniky
(NDT–16). Do jednotky se pak
vrátí hasič připravený i pro práci
s dýchací technikou. Ve II. pololetí
chystáme dva termíny Základní
odborné přípravy člena JSDH obce:
21.–23. 10. 2019, 4.–6. 11. 2019.

českého hasičstva a historické techniky v Litoměřicích. A vloni jsme
představili historickou techniku
na hasičské výstavě na Slovensku
v Šamoríně. Obrovskou zásluhu
na zprovoznění a údržbě těchto
historických skvostů má náš člen
Miloslav Maťátko,“ upřesnil Jaroslav Martinka, velitel jednotky. Ve
Vlčkovicích pracuje pod vedením
manželů Šiborových kolektiv mladých hasičů. Vloni závodili mladší
a starší žáci na třinácti soutěžích.

Výsledky jsou více než dobré. Stalo
se již tradicí, že nikdy děti nekončí
hůře než na třetím místě v silné
konkurenci soupeřů. Děti zkrátka „berou“ pouze zlaté, stříbrné
a bronzové medaile. „Vypovídá to
o velice svědomité a náročné práci,
kterou odvádí jejich vedoucí. V případě potřeby jsme jim ochotni jako
sbor i jednotka pomáhat. Těší nás,
že kvalitní výsledky má také soutěžní tým mužů a žen, obě družstva
se umisťují do třetího místa,“ dodal
velitel jednotky. Podle slov hasičů
spolupráce s obcí probíhá k oboustranné spokojenosti, starostka
a zastupitelstvo přistupuje vstřícně
k potřebám sboru, jednotky a k výchově hasičské mládeže. Hasiči se
spolupodílí na všech akcích obce,
poradí si s jakoukoliv prací. Nadstandardní dobré vztahy mají také
s okolními hasičskými sbory. Těší
se, že letos bude postavena v obci
nová hasičská zbrojnice, což vítá
všech 25 členů, 27 mladých hasičů
i obyvatelé obce.
Věra Nutilová

Případné dotazy k tomuto kurzu lze
zaslat na pavel.podloucka@firebrno.cz

Prezentují se s Mercedesem

Hasičský sbor ve Vlčkovicích
na Trutnovsku zahajuje každoroční
činnost výroční valnou hromadou,
hasičským plesem, sběrem železa.
Zajišťuje Pálení čarodějnic, pořádá oblíbenou soutěž „O pohár
starostky obce“ a soutěž s nočním
požárním útokem. Organizují tradiční posvícení, zajišťují na něm
vše potřebné, počínaje posezením
pro návštěvníky a konče vyhlášeným vlčkovickým občerstvením.
Hasiči jsou ochotnými pomocníky
obci, kdykoliv pomohou při úklidu
obce, čištění lesa, výsadbě stromků
nebo čištění příkopů a propustků.
Výjezdová jednotka v kategorii JPO 5 provádí celoročně údržbu
hasičské techniky, nezapomíná na
odborná školení a kondiční jízdy.
Vloni se zúčastnili velkého taktického cvičení v areálu zámku Kuks
za účasti devíti jednotek. Akce byla
jednou z řady cvičení jednotek na
historické objekty, které pořádal
HZS Královéhradeckého kraje ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem. Účast na cvičení

přinesla dobrovolným sborům nové
cenné poznatky. Hasiči z Vlčkovic
s láskou pečují o jedinečné historické hasičské vozidlo Mercedes
z roku 1937 a výsuvný žebřík
Magirus, který je o deset let mladší. „Mercedesy jsou v současné
době jsou pouze dva v republice.
S uvedenou technikou prezentujeme naši obec a sbor při oslavách
založení sborů, kam jsme pozváni.
Před dvěma lety jsme se zúčastnili
sedmého celorepublikového srazu

Slovem a obrazem

Kdo je připraven, není překvapen!
Díl sedmý: Jak se varuje jinde?

Miniseriál Hasičských novin věnovaný ochraně obyvatel

Jak se varuje jinde?
V Německu neexistuje jednotná
celostátní síť sirén, ale sirény jsou
v provozu v některých velkých
městech jako Bonn, Cáchy, Duisburg, Düsseldorf, Kolín nad Rýnem
a další. Zkouška sirén probíhá
v různých městech v různých termínech. V Rakousku upozorňuje
na bezprostřední nebezpečí poplašný signál „Nebezpečí“ (německy
Gefahr). Jedná se o 1 minutu trvající nepřerušovaný kolísavý tón. Varovný signál „Blížící se nebezpečí“
(německy Herannahende Gefahr)
slouží k upoutání pozornosti obyvatel, zejména k televiznímu a rozhlasovému zpravodajství týkající
se nějaké mimořádné události. Jde
o 3 minuty trvající nepřerušovaný
a nekolísavý tón. Signál „Konec
nebezpečí“ (německy Ende der Gefahr) informuje o konci mimořádné
události. Jde o 1 minutu trvající
nepřerušovaný a nekolísavý tón.
Zkouška sirén se provádí každou
sobotu ve 12 hodin. Zkušební signál je 15 sekund trvající nepřerušovaný a nekolísavý tón. Kromě toho
probíhá každou první sobotu v říjnu zkouška sirén, během níž zní po
sobě zkušební, varovný a poplašný
signál a signál konce nebezpečí.
Signál „Požární poplach“ (německy Feuerwehralarm) slouží ke svo-

lání požárních jednotek a jde o tři
15 sekund trvající nepřerušované
a nekolísavé tóny se 7sekundovou
pauzou mezi každým z nich. Na
Slovensku existují dva varovné signály. Signál „Všeobecné ohrožení“
(slovensky Všeobecné ohrozenie)
je dvouminutový kolísavý tón. Signál „Ohrožení vodou“ (slovensky
Ohrozenie vodou) je šestiminutový
nepřerušovaný a nekolísavý tón.
Konec ohrožení je signalizován
dvouminutovým nepřerušovaným
a nekolísavým tónem. Zkouška
sirén se koná každý druhý pátek
v měsíci ve 12:00 hodin signálem,
který se opakuje třikrát, přičemž
po každé hlasitěji s doprovodnými
slovy „Pozor, skúška sirén!“. Ve
Švýcarsku je používán varovný
signál „Všeobecná výstraha“ (německy Allgemeiner Alarm), což
je 1 minutu trvající pravidelný
stoupající a klesající tón, který
se po 2minutové pauze opakuje.
Dále je to signál „Vodní poplach“
(německy Wasseralarm), který se
skládá z dvanácti 20 sekund trvajících nepřerušovaných nekolísavých
tónů oddělených 10sekundovými
pauzami.
Připravil
Mgr. Bohumír Martínek, PhD.,
vedoucí Ústřední odborné rady
ochrany obyvatelstva

Hasičský sbor v pohybu
Mladí hasiči ve Štětí na Litoměřicku jsou vyloženě sportovním
týmem. Během roku absolvují
několik zajímavých soutěží, na kterých sbírají dobrá umístění. „Moc
rády děti závodí v seriálu Stimax
Cup, vloni se Bára Dziasková umístila na parádním čtvrtém místě
v celkovém hodnocení. K dalším
kláním patří soutěž v Lhenicích
v hasičském dvojboji, v Poháru
města Štětí, čekají nás závody hasičské všestrannosti, letos budeme
startovat v Radešíně, Klapém,
Křešicích, Hrobcích a na dalších
soutěžích,“ uvedla jedna z vedoucích Alena Dziasková. Cenné zkušenosti děti sbírají také na halových
závodech v Jablonci nad Nisou
nebo Ostravě. Mnoho času věnují
poctivému trénování, v zimě v tělocvičně základní školy. Požární
útok pilují v Malešově, v Radouni
mají k dispozici překážky. Vloni
bylo mladým hasičům zakoupeno
moderní vybavení a překážky
díky grantovému programu města
a dotacím MŠMT a OSH v Litoměřicích. Mladí hasiči společně
s vedoucími se každoročně účastní
Dnu země a akce Ukliďme Česko.

„Uklízíme les v lokalitě Stračí
a při ukončení školního roku v jeho
blízkosti přespíme, jindy nocujeme
v hasičské zbrojnici. Na tradiční
Filipojakubskou noc vyrábíme
velkou čarodějnici, je ze slámy,
společně ušijeme nápaditý oděv,
vyrobíme pometlo. Během roku nechybějí výlety ani sportovní akce,“
upřesnila Marcela Beranová, další
z vedoucích. Hasičský sbor ve Štětí
má soutěžní družstvo žen, které
existuje patnáct let a sbírá cenná
umístění zejména v Podřipské hasičské lize a v dalších kláních. Obdobně soutěží také družstvo mužů,
takže se dá říci, že sbor je neustále
v pohybu a fyzické přípravě. Členové sboru a jednotky pomáhají
při festivalu dechových hudeb,
pořádají ples, děti v základní škole
učí bezpečnému chování na silnici.
Představují žákům hasičskou techniku, zabezpečují akceschopnost
výjezdové techniky, věnují se
údržbě zbrojnice a péči o historickou koněspřežnou stříkačku. Mají
dobrou spolupráci s městem Štětí,
které hasičům vychází všestranně
vstříc.
Věra Nutilová
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Hasičská filmová rubrika
Hasiči na stříbrném plátně XVI.
Když si Chuck bral Larryho, USA 2007,
režie Dennis Dugan
Příběh vyprávěný pohyblivými
obrázky dobyl svět. Film se stal
i uměleckou formou, která dokázala
popsat sílu a mystérium ohně. Dnes
se však na „hasičinu“ podíváme
humornou optikou filmové komedie
oscarového scénáristy Alexandra
Payna. Oficiální filmová distribuce
popisuje snímek takto: Chlouby
brooklynského hasičského sboru
Chuck Levine (Adam Sandler)
a Larry Valentine (Kevin James) by
jeden pro druhého obětovaly život.
Jsou to nejlepší kámoši, přestože
se liší jako den a noc. Zodpovědný
vdovec Larry se snaží všechen volný čas strávit se svými potomky,
naopak pohodář Chuck se častým střídáním partnerek pokouší vyhnout
tomu, aby kdy nějaké potomky měl. Když ho tedy Larry s ohledem na
nesmyslný byrokratický předpis požádá, aby podepsal formulář stvrzující, že spolu žijí v jedné domácnosti, aby si tím pojistil, že dětem bude
vyplacena jeho životní pojistka, Chuck ho bezstarostně podškrtne. Asi
by se nic nestalo, kdyby na jednom úřadě nezačal řehtat znuděný úřední
šiml (Steve Buscemi), který má pocit, že v tom jejich hnízdečku lásky
není něco v pořádku. Chuck a Lary tedy před zraky šokovaného okolí
začnou jako o život předstírat, že se mají opravdu rádi (tak nějak jinak
rádi). Na obhajobu svého vztahu si dokonce najmou roztomilou právničku (Jessica Biel), což se posléze ukáže jako kardinální chyba. Těžko
se totiž předstírá homosexualita člověku, který se až po uši zamiluje do
ženské. Přestože zápletka není zrovna hasičská, snímek Když si Chuck
bral Larryho patří podle ohlasů diváků do zlaté skupiny filmů hasičské
kinematografie. Protože komedie Když si Chuck bral Larryho vznikala
přímo v produkční společnosti Adama Sandlera Happy Madison, mohl si
dovolit posadit na režisérskou stoličku svého oblíbence Dennise Dugana,
pod nímž natočil už tři komedie.

Areál Hasičského záchranného
sboru ČR ve Zbirohu je každý
den, kromě pondělí, otevřený
pro všechny hasičské nadšence.
Jen v červenci jich Expozicí požární ochrany, civilní ochrany
a vyšetřovatelů příčin požár ů
prošlo téměř 2 000. Využijte srpen k prázdninovému výletu do
historie hasičů! Na ploše o rozloze
4 000 m 2 na vás čeká více jak
130 exponátů historické hasičské
techniky, od koňských potahových
stříkaček – přes parní stříkačku až
po hasičský tank a letadlo na hašení lesních požárů, z nichž nejstarší
pochází už z první poloviny 18.
století. V horkých dnech naleznete
chládek v plně vybaveném krytu
pro nouzové ukrytí obyvatel a plně
zařízeném podzemním velitelsko-štábním pracovišti v rámci
unikátní expozice ochrany obyvatelstva.
Foto: Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR

Plakát filmu ze španělské distribuce snímku: listal.com
Příště: Záchranné lano, Hongkong 1997, režie Johnnie To

Jednání ve společnosti
Požární bezpečnost, s. r. o., Jihlava

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.

Chcete ozvláštnit jednání výboru vašeho sboru nebo výboru okrsku?
Právě ve společnosti Požární bezpečnost, s. r. o., Jihlava máte příležitost
– krásné prostory, ochotní, milí zaměstnanci a pan majitel s manželkou, to
je prostě na jedničku s hvězdičkou. Jednání výboru okrsku Počátky okres
Pelhřimov proběhlo dne 16. 5. 2019 v zasedací místnosti této společnosti.
Přivítal nás pan majitel a jednatel Robert Válal, prohlédli jsme si prostory
prodejny pro hasiče, tady si každý vybere, co jeho sbor potřebuje.
Následovalo samotné naše jednání, na jeho závěr nám paní Válalová
připravila občerstvení a dárek pro všechny zúčastněné. Chtěla bych tímto
poděkovat panu Robertu Válalovi za nabídku prostor pro naše jednání,
moc se nám tam líbilo, ještě jednou velké díky.
Za okrsek Počátky Hanzálková Zdenka, jednatelka

PRO CHVÍLE ODDECHU
„Dovoláte-li se na linku 150, uslyšíte: (tajenka).“

Letní kvíz Hasičských novin
Teplota vznícení… Jako vznícení se označuje
začátek chemické reakce směsi plynu nebo páry
se vzduchem za objevení otevřeného plamene.
Při stanovení teploty vznícení se vznícení vyvolá pouze působením tepla, nikoliv otevřeným
plamenem nebo jiskrou. Inu dobrá… Troufnete
si odpovědět, jaká je teplota (ve stupních Celsia)
vznícení těchto látek: dřevo, seno, tabák, nafta,
benzín?

Tajenka: „Z DŮVODU DOVOLENÉ V SRPNU NEHASÍME..“

dřevo 270, seno 233, tabák 175, nafta 250, benzín 470
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Pozvánka do Hasičského
muzea v Novém Oldřichově
Hasičské muzeum v Novém Oldřichově (Českolipsko) bylo založeno v roce 1979 jako Síň
tradic. Po roce 1989 došlo k přejmenování a rozšíření o další budovu. V muzeu jsou instalovány
celodřevěné ruční čtyřkolové stříkačky původem
z první poloviny 18. stol., čtyřkolové stříkačky
ruční z konce téhož století i ze století 19. V dalším
oddílu rozsáhlého objektu jsou umístěny hasičské
automobily, např. Renault 1926, Mercedes 1940,
Magirus 1939. Mezi pozoruhodné exponáty patří
rovněž výsuvný žebřík Magirus z roku 1900. Středem pozornosti je unikátní Renault 1926, který byl
použit pro natáčení českého filmu Tmavomodrý
svět Jana Svěráka a několikrát byl zapůjčen pro
potřeby francouzské kinematografie. Nejstarší
exponáty jsou z let 1764 a 1770. Perlou expozice
hasičské techniky je parní stříkačka Flader z roku
1900.

VÝROBA POŽÁRNÍ TECHNIKY

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112
BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112
BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112

Pøi nákupu sady hadic
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Foto: novy-oldrichov.luzicke-hory.info

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

více informací na
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www.vezeko.cz

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

650,- Kč bez DPH / 31 037,- Kč vč. DPH
500,- Kč bez DPH / 15 125,- Kč vč. DPH

Výškově stavitelná oj - příplatek 12

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

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

Více informací na www.phhp.cz
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Celková hmotnost 750 kg I Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg I Konstrukční rychlost 130 km/hod I Kola 185 R 14C

