?

Asijská sršeň před branami!

Hasiči ze Sedlice mají nový prapor

... na straně 3
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Vážení a milí čtenáři
Hasičských novin,

Spolupráce složek IZS – hasičů, policistů, zdravotníků v kompozici jediného záběru s kultivovanou fotografickou atmosférou. Foto: mf.

Čeští chemici na cvičení v Bělorusku

V závěru října proběhlo v Bělorusku první z celkem tří cvičení
v rámci projektu pro posílení národních a mezinárodních kapacit,
civilní ochrany a spolupráce při
snižování dopadů chemických
útoků „EU-CHEM-REACT 2“.
EU-CHEM-REACT 2 je program
financovaný Evropskou unií, konkrétně Generálním ředitelstvím

a je koordinováno Mezinárodním
centrem pro chemickou bezpečnost. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení úrovně prevence,
přípravy a reakce na mimořádné
události chemického charakteru
národními i regionálními autoritami v Bělorusku, Moldavsku
a Ukrajině prostřednictvím modelových cvičení.

pro humanitární pomoc a civilní ochranu, a je pokračováním
stejně úspěšného projektu z let
2017–2018.
EU CHEM-REACT 2 je tvořen
mezinárodním konsorciem partnerských států z Běloruska, České
republiky, Lotyšska, Litvy, Moldavska, Ukrajiny, Organizací pro
bezpečnost a spolupráci v Evropě

Celý projekt má celkem tři
části. První část, štábní cvičení,
se konalo na Univerzitě Civilní
ochrany Ministerstva mimořádných událostí v Minsku. Byly zde
zastoupeny všechny místní, regionální a národní subjekty zapojené
do záchranných operací v případě
chemických, biologických, radiačních a jaderných událostí na

intervenční, taktické i strategické
úrovni. Scénář cvičení simuloval
únik toxických chemikálií a ekologickou katastrofu v důsledku
teroristického útoku. Za Českou
republiku se cvičení zúčastnili
pplk. Mgr. Michal Žůrek z generálního ředitelství HZS ČR a ppor.
Mgr. Petr Vodička a pprap. Bc. Jiří
Kubeš z HZS hl. m. Prahy.
(r)

Dobrá zpráva o mladých hasičích z SDH Racková
V rackovském potoku již docela hodně vody proteklo od doby,
kdy se na sklonku roku 2012 tři rodiče – hasiči domluvili, že
k již fungujícím družstvům MH založí se svými ratolestmi a s jejich spolužáky ze školky družstvo hasičské přípravky. A tak se
na jaře roku 2013 i stalo. Řadě z dětí v té době ještě nebylo ani
5 let. Po několika týdnech trénování se toto družstvo poprvé
předvedlo v rámci oslav 100. výročí založení místního sboru
v Rackové (krásná symbolika, že sbor bude mít následovníky
i pro další generace), kde sklidilo obrovský aplaus všech zúčastněných. Následovaly dvě sezony, které děti absolvovaly na
vybraných závodech jako přípravka. Poté se již plně zapojili do
soutěžení ve Zlínské lize mladých hasičů (ZLMH) a Středomoravského poháru mládeže (STMPM) jako družstvo B. A i když
se postupně zlepšovali, tak z velkého povzdálí tenkrát sledovali
úspěchy svého bratrského družstva „A“, jak z pohledu počtu
vítězství, tak z pohledu dosahovaných časů.

Zahraniční okénko:
Norské království

... na straně 5

2016–2019
Družstvo Racková A v kategorii mladší žáci zvítězilo v roce
2016 v celkovém hodnocení ZLMH
i STMPM. Po odchodu úspěšného
A-družstva do kategorie starších
žáků převzali štafetu žáci z družstva B. První soutěžní vítězství si
připsali ještě v roce 2016 na noční
soutěži v Záhlinicích. V sezoně
2017, kdy toto družstvo již soutěžilo pod označením „A“, obsadilo
konečné 5. místo v ZLMH a ve
STMPM to bylo 4. místo. Nejlepší
čas v sezoně byl 15,65 s. Do sezony 2018 jsme s tímto družstvem
vstupovali již s myšlenkami na
nejvyšší pozice. A ve STMPM se
to povedlo a družstvo tuto ligovou

soutěž vyhrálo! Bohužel ve ZLMH,
především díky někdy až několikasekundovým prostřikům, jsme ob-

PAVLIŠ A�HARTMANN - výroba�a�prodej�požární�techniky
Sídlo�firmy:
Pavliš a�Hartmann,�spol.�s�r.o
V�Telčicích�249
53312�Chvaletice

tel.:�����+420�466�985�890-2
fax.:����+420�466�985�367
mob.:�+420�602�661�103
office@phhp.cz
www.phhp.cz

sadili až 4. místo. Do letošní sezony
2019 jsme museli kvůli věku udělat
změnu na postu rozdělovače, který
(dokončení na straně 6)

D+1 90820–00906 Pardubice

dovolte mi, abych vám
popřál úspěšné a šťastné prosincové finále roku 2019.
Celkem máme pro příští rok
2020 plánováno opět 24
vydání Hasičských novin. Nezastírám, že v mnohém bude
příští rok určující pro další
osud a směřování Hasičských
novin. Počet předplatitelů je
v ekonomice našich novin
hlavním „palivem“, které
poskytuje energii pro udržení soukolí periodického
zájmového tisku v chodu.
Pokud máte Hasičské noviny
rádi, nejlépe to vyjádříte
předplacením novin i dalším doporučením pro nové
potenciální předplatitele.
Roční předplatné Hasičských
novin pro rok 2020 jsme
zvýšili o symbolických 9,Kč. Věřím, že toto zvýšení,
iniciované zdražováním většiny vstupních materiálů a
služeb (papírem počínaje a
poštovními službami konče)
pochopíte. Součástí Hasičských novin byla i ročenka
Hasičské čtení. Po dohodě
se šéfredaktorem Hasičského
čtení panem Nitrou máme
pro vás dobrou zprávu. Ano,
i v roce 2020 bude Hasičské
čtení vytištěno. Jeho distribuce však nebude probíhat
z naší redakce. Dílem bude
distribuce zaměřena na nejvýznamnější událost roku
2020 – VI. sjezd SH ČMS.
Další distribuce Hasičského
čtení bude probíhat prostřednictvím kolegů z redakce
Alarm Revue. Proto bychom
chtěli zájemce o Hasičské čtení v roce 2020 směřovat právě na výše uvedené kontakty.
Přejeme klidný prosinec roku
2019! Mirek Brát

Projekt
„3 metry k životu“
... na straně: 7
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Náhodní svědci zachránili život řidiče

„Bez prskavek tvrdil Slávek na
Štědrý den nelze být a pak táta
s Minimaxem zavlažoval byt…,“
tvrdí slova jednoho vánočního
hitu. Ano, blíží se Vánoce. Tento
sváteční čas přináší i řadu specifických zásahů pro hasiče. Zdá se
vám to jako fráze, která se každý
rok opakuje? Jistě, ale prevence
už taková je: Pořád opakovat,
pořád opakovat a znovu opakovat.
Ostatně, i Vánoce se z hasičského
hlediska vyvíjejí v čase a prostoru.
Už dávno jsou pryč doby, kdy se
stromky zdobily opravdovými
svíčkami. Nástup elektrického
osvětlení zelených symbolů Vánoc
znamenal snížení počtu požárů na

minimum. Na straně druhé, takový
stromek v čase Vánoc pěkně v domácnosti proschne, takže více hoří
tato zeleň až o Silvestra, nota bene,
když na ni zavěsíme prskavky. Platí
to ovšem i pro štědrovečerní chvíle.
Klidně se vraťte na začátek tohoto
textu a pokárejte Slávka… Více než
stromky hoří nyní adventní věnce.
Kam se ale někdy „hrabe“ svíčka
na zábavnou pyrotechniku! Z čistě
logického hlediska by mohl někdo
navrhnout zákaz Vánoc z důvodů
požární prevence. Z čistě lidského
hlediska by si nakonec i ten největší
škarohlíd stejně začal notovat: Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme
přátelé.
redakce

V tunelu hořelo auto

V sobotu 16. listopadu dopoledne zasahovali hasiči na Nymbursku
u dvou vážných dopravních nehod.
Při jedné z nich došlo k následnému požáru vozidla, ve kterém
zůstal zaklíněný řidič. Událost
byla na linku tísňového volání HZS
Středočeského kraje ohlášena několik minut po půl desáté s tím, že
na silnici číslo 330 za výjezdem ze
Sadské směrem k obci Zvěřínek se
střetla dvě osobní auta a v jednom
z nich je řidič, který se sám nemůže dostat ven. Operační středisko
k události vyslalo profesionální
hasiče z Poděbrad a Nymburka
a jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce Sadská. V průběhu
jízdy k zásahu bylo jednotkám
upřesněno, že zraněného řidiče
se náhodným svědkům podařilo
dostat z vozidla tovární značky
Trabant, které už v té chvíli bylo
v plamenech. Po příjezdu na místo
se hasiči zaměřili na likvidaci
požáru pomocí vysokotlakého

proudu. Zároveň začali s ošetřováním vážně zraněného a popáleného
řidiče, což prováděli až do příjezdu
zdravotnické záchranné služby.
Lékař následně rozhodl, že bude
nutné na místo povolat vrtulník
letecké záchranné služby, který pak
muže transportoval na popáleninové centrum do Fakultní nemocnice

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 12:38 hodin zasahovaly dvě jednotky
pražských hasičů v Dejvickém tunelu komplexu Blanka u požáru osobního
vozidla v plném rozsahu. Během zásahu byl tunel zcela uzavřen v obou
směrech. Požár hasiči dostali pod kontrolu za 7 minut, plameny byly zcela
uhašeny v 13:01 hodin. hasiči pak vozidlo odtáhli ke krajnici vozovky.
Vyšetřovatel hasičů zjistil, že příčinou požáru byla technická závada,
škodu odhadl na 200.000 korun. Tunel byl odvětrán vnitřním systémem.
HZS hl. m. Prahy, Foto: Jan Kostík

Evakuace studentů
Krátce po osmé hodině večer 11.
listopadu přijali hasiči na tísňové
lince 112 hovor z Domova mládeže v Karlových Varech, podle
kterého se v prostorách objektu
šíří kouř. Podle oznamovatele bylo
v tu chvíli v internátu ubytováno
téměř pět set osob. Hasiči na místo
okamžitě vyslali svoji techniku,
zároveň doporučili personálu objektu, aby ihned zahájili evakuaci
ubytovaných. Po příjezdu prvních
hasičů na místo bylo potvrzeno, že
v různých částech domova mládeže
je především cítit kouř, nebylo ale
zřejmé, kde je zdroj. Velitel zásahu
rozhodl o umístění všech evakuovaných do tělocvičny nedaleké
školy a to až do doby, než bude nalezeno místo, odkud kouř vycházel.
Celkem bylo evakuováno 335 osob,
další studenti pak postupně během
zásahu přicházeli z vycházek či

z různých mimoškolských aktivit.
Průzkumem všech částí objektu
byl po hodině zásahu nalezen zdroj
kouře. Ve skladu v přízemí došlo
ke žhnutí zářivky, ventilací se
pak kouř šířil i do ostatních částí
internátu. Protože nedocházelo
k plamennému hoření, událost není
vedena jako požár. Po odvětrání
a shození jističů v celém technologickém bloku objektu se mohli
všichni evakuovaní vrátit zpět
do pokojů. Událost se obešla bez
zranění. Zasahující jednotky: HZS
Karlovy Vary (CAS 20 Scania,
CAS 20 T815, AŽ 40 Iveco), HZS
Sokolov (CAS 20 Scania), JSDH
Tašovice (CAS 15 Renault), JSDH
Ostrov (CAS 20 Man), JSDH Stará
Role (CAS 24 L101), JSDH Chodov
(CAS 20 T815).
HZS Karlovarského kraje

rozlila na komunikaci a také do
blízkého potoku. Velitel zásahu nechal ihned na vodní tok instalovat
nornou stěnu, která bránila k dalšímu šíření nafty a povolal na místo
posilové jednotky. Uniklou naftu
posypali nasákavým sorbentem.
Hasiči dále asistovali u naložení
jednoho havarovaného automobilu
na vozidlo odtahové služby. Na
místo zásahu se dostavili zástupci
odboru ochrany životního prostředí, Povodí Odry, Správy silnic
Moravskoslezského kraje a zástupce obce Dolní Lhota. Po ukončení
zásahu ze strany hasičů bylo místo
události předáno odborné firmě,
která bude provádět odborné vyčištění všech zasažených prostor
motorovou naftou. Po celou dobu
zásahu hasičů byla komunikace
mezi obcemi Dolní Lhota a Krásné
Pole uzavřena.
HZS Moravskoslezského kraje

Korouhev hrozila pádem
Dnes krátce po deváté hodině
ranní dne 15. listopadu vyjíždělo
lezecké družstvo z Liberce do
Hejnic k Bazilice Navštívení Panny
Marie.
Na místě bylo pr ů zk umem
zjištěno, že poškozena byla kopule
jedné z věží baziliky. Historická
korouhev, která byla umístěna na
kopuli v cca 30 metrech nad zemí
se vlivem špatného technického
stavu zlomila a visela z kopule
dolů. Z bezpečnostních důvodů
proto hasiči uzavřeli vnitřní nádvoří baziliky. Informován o situaci
a stavu baziliky byl také Národní
památkový ústav.
Hasiči na místě řešili, jaký
způsobem se ke kopuli dostat.
Vzhledem k tomu, že výškovou
technikou zásah nebyl možný,
muselo lezecké družstvo z Liberce
vymyslet jinou bezpečnou přístupovou cestu, která byla možná
pouze z vnějšku. Přístup vnitřkem
do kopule nebyl možný.
Poté, co se lezecké družstvo po
cca šesti hodinách od nahlášení
události ke kopuli dostalo, čekal

Krátce
Třináct jednotek v akci

Únik 200 litrů nafty

V pondělí 18. listopadu 2019
v 12:13 byla na operační středisko
HZS MSK nahlášena dopravní nehoda kamionu a osobního vozidla,
která se stala mezi obcemi Dolní
Lhota a Krásné Pole. U nehody
došlo k masivnímu úniku motorové
nafty, která se dostala i do nedalekého potoka. Na místo události byla
povolána jednotka profesionálních
hasičů ze stanice Ostrava-Poruba
s jedním zásahovým automobilem, posílily je později jednotky
profesionálních hasičů ze stanice
Ostrava-Zábřeh se speciálním
sorbentovým kontejnerem spolu
s dobrovolnými kolegy z obce
Velká Polom a Dolní Lhota. Při
příjezdu jednotky na místo nehody bylo průzkumem zjištěno, že
došlo k nehodě osobního vozidla
s nákladním automobilem. U nákladního automobilu došlo k úniku
cca 200 l motorové nafty, která se

Události

ho další nelehký úkol, a to odřezat
přibližně šedesát kilo vážící špičku
a dostat ji bezpečně dolů. Pomocí
lezeckého vybavení a technik se
hasičům podařilo špičku úspěšně
dostat na zem krátce před půl pátou. Na místě zasahovaly jednotky
z Liberce a Raspenavy.
por. Bc. Lucie Hložková
HZS Libereckého kraje
Foto: mjr. Jaromír Mottl
velitel stanice Liberec

Královské Vinohrady v Praze. Druhý řidič byl převezen do nemocnice
sanitním vozidlem. Velké poděkování patří dvěma řidičům, kteří
neváhali a s nasazením vlastního
života dokázali z hořícího vozidla
vyprostit zraněného řidiče před
příjezdem záchranných složek.
HZS Středočeského kraje

Zásah
na faře
V Pusté Rybné likvidovalo
13. listopadu devět jednotek hasičů požár střechy fary. Jednalo
se o částečně dřevěnou budovu.
K likvidaci požáru hasiči použili výškovou techniku. Plameny
zasáhly střechu i půdní prostory
a mezistropí. Uvnitř objektu se
v době požáru nikdo nenacházel.
Na místo operační důstojník vyslal
další techniku k likvidaci požáru,
a to speciální hasicí automobil se
zařízením Cobra k uhašení všech
skrytých ohnisek v mezistropí.
Postupně byla dohašována všechna
skrytá ohniska.
Příčinou vzniku požáru bude
s největší pravděpodobností vznícení sazí v komíně.
dle zprávy por. Bc. Venduly
Horákové
tiskové mluvčí HZS Par. kraje

Škoda přes milion
Postupnou pomoc čtyř jednotek
z řad profesionálních a dobrovolných hasičů si v listopadu vyžádal
požár plastového přístřešku větších
rozměrů – skladovací haly na ulici
Palackého v Litovli. Oznámení
o zahoření palet s kartonem přišlo
na linku 112 krátce před půl desátou
večerní, k místu pak ihned vyslalo
jednotky profesionálních stanic
Litovel a Uničov za pomoci dobrovolných hasičů Senice na Hané
a Tři Dvory. Hasičům se v krátkosti
podařilo nebezpečnému počínání
plamenů a výraznému rozšíření
požáru zabránit. Okolní objekty
byly včas protipožárně zajištěny.
V navazujícím čase za využití
transportní mobilní techniky dohašovaly jednotky prohořelé palety již
mimo objekt na bezpečném volném
prostranství. Postupně tak dohasily
menší ohniska a doutnající místa
bez plamenného hoření. Jeden z pracovníků ostrahy se v počátečních
minutách nadýchal nebezpečných
zplodin hoření, skončil v péči posádky zdravotníků ZZS Olomouckého kraje. Co stojí za příčinou
vzniku požáru je v šetření, škody
přesáhnou částku přes milion korun.
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
HZS Olomouckého kraje

Dne 14. 11. 2019 kolem 6:45
vyjelo postupně 13 hasičských
jednotek k požáru stohu slámy
v soukromé společnosti v Tymákově. Požár zasáhl asi 80 %
uskladněného materiálu. Hasiči
vyskladňovali nezasaženou slámu
mimo požářiště. Byl vyhlášen třetí
stupeň požárního poplachu. Na
místo si velitel zásahu povolal dron
SIT města Plzně. Příčinou bylo dle
vyšetřovatele samovznícení. Délka
zásahu byla odhadnuta v řádu
desítek hodin a zasažená sláma se
nechala kontrolovaně dohořet.
kpt. Mgr. Petr Poncar
tiskový mluvčí
HZS Plzeňského kraje

Hasiči na sádkách

Profesionální hasiči ze stanic
České Budějovice a Suché Vrbné
spolupracovali v listopadu v Hluboké nad Vltavou, kde v areálu sádek došlo k znečištění naftou nejen
silnice, ale především vody v jedné
z nádrží. Hasiči průzkumem objevili několik skvrn na silnici, přibližně 10 litrů nafty. V nádrži pak
byla znečištěna přibližně třetina
hladiny a podle vyjádření ředitele
sádek tak hrozí uhynutí přibližně
1 500 kg candátů. Zasahující hasiči
zasypaly všechny skvrny na silnici
i hladině sorbentem, a u výpustě
do řeky umístili sorpčního hada.
Tím zabránili rozšíření do volné
vody. Na hladině nádrže hasiči
sanaci provedly dvakrát. Nafta
vytekla z nákladního automobilu
při přečerpání.
Vendula Matějů
HZS Jihočeského kraje

Červený kohout
na Cínové hoře

Cínovou horu ve Znojmě navštívil červený kohout. V listopadu
zde hořel rodinný dům. V době
příjezdu hasičů již ze střechy šlehaly plameny. Požár dostali hasiči
pod kontrolu během třinácti minut
a nikdo se při této události nezranil.
I tak škoda dosáhne značné výše.
Foto: David Jirouš HZS JmK

Letadlo spadlo
do řeky

Jednotka ze stanice Litoměřice
a dobrovolná jednotka z Křešic vyjely 16. listopadu k pádu ultralightu
do řeky Labe v Křešicích. Byli
povoláni policejní potápěči. Tělo
pilota vyprostili policejní potápěči
spolu s hasiči. Na místě byl i jeřáb
povodí pro vytažení letadla. Hasiči
likvidovali skvrny od vyteklého
paliva.
HZS Ústeckého kraje

Invaze do Evropy
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Vespa velutina ante portas
Asijská sršeň před branami!
Historie si vzala za příklad velké hrozby možný útok kartaginského vojevůdce Hannibala na město Řím v roce 212
před naším letopočtem.. Ono okřídlené zvolání: Hanibal
ante portas – Hannibal před branami, je výrazem značných
obav. Použijme nyní tuto latinskou sentenci i v Hasičských
novinách. Uděláme ovšem malou korekci – místo starověké  
armády s jízdou a válečnými slony dosadíme za možného
nepřítele hmyz s délkou nepřesahující 3 centimetry. Bojový
duch a agresivita mu však nechybí. Je 21. století a též obyvatelé věčného města Říma s obavou vyhlížejí budoucnost.
Ulicemi, sociálními sítěmi, tiskovými konferencemi i diskuzemi
nad šálkem espresa se šíří varovná zvěst: Vespa velutina ante
portas – Asijská sršeň před branami!

Sršeň asijská

ké Británii a Německu. Překážkou
pro ni nebyly ani vrcholky Pyrenejí
či kanál La Manche.

Domácí versus hosté
Ve Španělsku je invaze asijské sršně aktuálním a žhavým tématem.

Stěhování druhů

Náš současný svět je v neustálém pohybu, ať už chceme nebo
nechceme. Přesunují se skupiny
obyvatel i jednotlivé živočišné
druhy. Výrazně tomu napomohl
rozvoj techniky a dopravních prostředků. Pokud ovšem chcete velebit “staré dobré časy“, mýlíte se.
Svět flóry a fauny se stěhoval již
v minulém a předminulém století.
Lidé této migraci ovšem vydatně
pomáhali. Otevření Suezského
kanálu v roce 1869 tak umožnilo
cestovat z Rudého do Středozemního moře nejen lodím, ale
i živočišným druhům. Na pochod
či plavbu Suezem se vydali tropičtí
krabi, murény i jedovatí perutýni.
Do Černého moře byl zase až z dalekého Japonska zavlečen exotický
plž rapana. Nemusíme zůstat jen
v mořích. I naše vody jsou obývány nepůvodními druhy živočichů:
rybou slunečnicí pestrou původem
z amerického kontinentu či sladkovodní medúzkou pocházející
z čínských veletoků. Skoro každý
zatopený písník nebo přehrada
je v našich zeměpisných šířkách
domovem obrovské kolonie mlže
slávičky mnohotvárné, jejíž původ vystopujeme až do okolí
Kaspického moře. Vystupme však
z vody, osušme se, dejme si na
pláži pro osvěžení dobře
vychlazený džus…
Jen pozor, čeho se
napijete. Sladká
šťáva by mohla
brzy přilákat jednoho cizokrajného
nezvaného návštěvníka: sršeň asijskou.

vstoupil v roce 2004 tento nevítaný
hmyzí druh na náš kontinent. Sršeň
asijská byla do Evropy dopravena
jako černý pasažér v rámci běžného lodního nákladu. Je nutné si
uvědomit, že každý cizí živočišný
i rostlinný druh představuje velké
riziko pro původní ekosystém.
Boří stávající funkční vazby, nemá
většinou přirozené nepřátele, disponuje i jinou reprodukční schopností. Na křehkou sladkovodní
medúzku v evropských vodách
se můžeme ještě dívat s určitým
pochopením a okouzlením, protože
nebyla prokázána její nebezpečnost
pro původní ekosystém. Rovněž
člověk se nemusí jejich žahavých
buněk obávat. Se sršní asijskou je
to jiné. Decimuje evropská včelstva i jiný hmyz, lavinovitě se šíří
a dobývá další území Evropy. Pro
vysokou agresivitu a útočnost je
velmi nebezpečná i lidem. Hasiči
ve Francii, Itálii či Španělsku už
mají s tímto hmyzím vetřelcem
bohaté zkušenosti. Je jen otázkou
času, kdy se „tváří v tvář“ potkají
s asijskou sršní i naši profesionální
a dobrovolní hasiči. Kromě již zmiňované Francie, Španělska a Itálie
se asijská sršeň objevila i v Portugalskou, Belgii, Vel-

Současný svět, protkaný moder ními dopravními tepnami,
přesun tohoto hmyzu z Asie do

Evropy umožnil. Bránit se proti
tomuto nechtěnému omylu hodlá
rovněž pomocí moderních prostředků. Hasiči ve Španělsku či
Francii používají při detekování
sršní bezpilotní drony. Insekticidy
vpravují do jejich hnízd speciální
pušky K použití jsou přichystány

Epilog

Sršeň asijská se trpělivě „prokousává“ mapou Evropy ve směru
k hranicím České republiky. S největší pravděpodobností se jí brzy

Práci s okřídleným vetřelcem mají i britští hasiči.

Šíření asijské sršně zachycené na mapě západní Evropy.

Černý pasažér
O sršni asijské (Vespa velutina)
se začíná psát i v českém tisku. Její
evropský příběh má však úvodní
kapitoly ve francouzštině, protože
právě skrze francouzské přístavy
Sršeň obecná

mikronálože. Samozřejmostí jsou
i ochranné obleky a široká osvěta
směrem k veřejnosti. Na informačních projektech o nebezpečí
asijské sršně spolupracují univerzity i vládní úřady. Jak jsme již
zmínili, nebezpečí asijské sršně
spočívá v lavinovitém šíření tohoto,

v Evropě nepůvodního živočišného
druhu, a v obrovském tlaku, který
tyto sršně vyvíjí zejména na včely,
jež nemají proti jejich útokům
připravenou obrannou strategii.
Pro člověka pak představuje riziko značná agresivita, proti níž je
naše původní sršeň obecná (Vespa
crabro) mírumilovný beránek. Na
straně druhé, je velmi důležité
dobře se orientovat v informacích,
které nás každý den zavalují. Sršeň
asijská je stále a jen hmyz, který
nenapadá člověka bez důvodu. Její
agresivita se projeví pouze, pokud
se lidé přiblíží k hnízdu. V běžné
situaci se chová jako domácí sršeň
obecná. Když už mluvíme o oceánu informací, v němž se často utopí
i pravda, připomeňme si poplašné
zprávy, které stále můžeme nalézt
v prostředí internetu. Tyto zprávy
hovoří o šíření sršně mandarínské
(Vespa mandarinia) v Evropě.
Zůstaneme- li ve světě zvířat,
můžeme tyto zprávy bez uzardění
označit „za novinářské kachny“.
Nejednalo se o obří a velmi nebezpečnou sršeň mandarínskou, ale jen
a „pouze“ o sršeň asijskou. Záměna
vznikla z neznalosti autorů těchto
příspěvků.

Likvidace hnízda asijské sršně v italské Ligurii.

dočkáme i na našem území. Určitou výhodou bude, že naši hasiči,
zdravotníci i včelaři mohou těžit
ze zkušeností, které získali v minulých letech jejich kolegové ve
Francii, Itálii, Španělsku a dalších
zemích. Cizokrajná sršeň je dalším
z již dlouhého seznamu živočišných druhů, které neuznávají hranice států ani kontinentů. Většinou
jim hraniční závoru z nevědomosti
či omylem nazdvihne i sám člověk.
Pokud se sršeň asijská, možná již
příští rok, možná o něco později
v Čechách, Moravě či Slezsku
objeví, jedni z prvních, kdo se s ní
potkají, budou hasiči.
Připravil Mirek Brát
Foto: vespavelutina.eu,
avispaasiatica.es, flickr,
wiki, pinterest
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Informace

Tradice otců zakladatelů je v Plaňanech stále živá
Dne 9. listopadu 2019 jsem se
zúčastnil žehnaní nového hasičského praporu OSH Kolín. Akce

byla pěkně připravena a zážitek
hluboký. Také náš sbor z Plaňan
zde tvořil čestnou stráž s naším

praporem. Též mi bylo velkou
ctí, že jsem mohl v chrámu sv.
Bartoloměje přečíst přímluvy. Jak
městys Plaňany, tak SDH Plaňany
přispěly darem na pořízení symbolu, který zatím okresnímu sdružení chyběl. Byl to opravdu dobrý
nápad prapor pořídit. Děkuji jak
starostce OSH Kolín Kamile Havlínové, tak i všem zúčastněným
za chvilku, kdy si hasiči opět připomněli, že k sobě patří. Ostatní
si pak tím více uvědomili potřebu
a důležitost všech dobráků, což
důrazně zaznělo i v projevech
čestných hostů.
Náš sbor v Plaňanech vznikl již
v roce 1864. Tradici otců zakladatelů budeme v Plaňanech stále ctít!
Mgr. Martin S. Charvát,
starosta městyse Plaňany
a SDH Plaňany

Oslavy 145. výročí založení SDH Měřín
Hašení požárů nebylo do konce
18. století organizované, protože
nebylo cvičených a školených sil
v obci, řádného vedení ani hasicích
strojů. Lidé si pomáhali svépomocí,
voda se dávala v putnách a vědrech řetězovitě od vodního zdroje
k místu požáru, odtud se nádoby
vracely a znovu plnily. Velký požár 22. 6. 1810 donutil obecní radu
s purkmistrem v čele, aby se starali

o hasicí přístroje. Proto v roce 1813
koupila obec ruční stříkačku, které
se začalo říkat „šplíchač“. V roce
1872 koupila obec od firmy R. A.
Smekal novou stříkačku za 1110
zlatých. Vedle toho měla obec ještě
jednu stříkačku ruční trakařovou.
Obec se tedy starala o technické
vybavení, chyběl už jenom organizovaný sbor. Dne 4. 10. 1874
zásluhou Josefa Krátkého a Cyrila

Šoba vznikl Sbor dobrovolných
hasičů v Měříně. Ještě téhož dne
byly sepsány, a ty byly 11. 10. 1874
obecním výborem potvrzeny. První
předseda byl Josef Krátký, náčelník
Karel Švec, jednatel Alois Špička.
Až do roku 1895 bylo požární
nářadí uloženo dílem na radnici,
dílem v obecním skladišti. Proto
bylo rozhodnuto si postavit vlastní
hasičské skladiště. Náklady na

stavbu byly 886 zlatých, za přispění
dobrovolné práce občanů. Zbrojnice byla přestavěna v roce 1958,
kdy došlo k přístavbě sušící věže
na hadice a společenské místnosti.
Druhá přestavba se uskutečnila
v roce 1984, kdy byla přestavěna
celá zbrojnice. V roce 2015 přišla
třetí přestavba hasičské zbrojnice,
kdy byla celkově opravena původní
zbrojnice. V současné době má
náš sbor 82 členů, 51 mužů, 9 žen
a 22 mladších žáků. JSDH Měřín
je zařazen do JPO 3, výjezdová
jednotka má 24 členů a používá 2
cisternové automobilové stříkačky,
1 dopravní automobil, 3 motorové
stříkačky. Své půlkulaté výročí
založení sboru si Měřínští připomněli v sobotu 26. 10. 2019. Oslava započala odpoledním srazem
hasičských sborů z okrsku Měřín
před kostelem sv. Jana Křtitele, kde
byla sloužena mše svatá „Za živé
a zemřelé členy hasičského sboru
a za poděkování“, kterou sloužil
R.D. Mgr. Josef Havelka. Po mši
položili smuteční věnec na místní
hřbitov a na hasičské zbrojnici
proběhlo posezení s občerstvením.
Starosta SDH Jiří Bublan přednesl
projev o historii a současnosti sboru a předal medaili zasloužilému
hasiči Karlu Pospíchalovi.
Jiří Bublán, David Dvořáček
Foto: Veronika Čechová

Dobrovolní hasiči ze Sedlice
představili nový prapor
Na Shromáždění představitelů
dobrovolných hasičů příbramského
okresu 21. října 2019,byl slavnostně
představen nový historický vyšívaný prapor Sboru dobrovolných
hasičů Sedlice. Tato akce byla
realizována s finančním přispěním
Středočeského kraje. Radní pro
oblast bezpečnosti a zdravotnictví
Středočeského kraje JUDr. Robert
Bezděk CSc. předal dílčí smlouvu
o poskytnutí finančního příspěvku
na pořízení praporu. Předání se zúčastnil starosta Krajského sdružení

hasičů Středočeského kraje Oldřich
Lacina a zástupci OSH Příbram.
Na pořízení praporu se finančně
podíleli členové sboru, občané
a Obecní úřad Sedlice, Nadace Hasičského hnutí Přibyslav, Krajský
úřad Středočeského kraje a další
příznivci hasičů.
Hasiči děkují všem, kteří svou
finanční pomocí přispěli na pořízení praporu.
Vojtěch Janda,
starosta SDH Sedlice
Foto: archiv SDH Sedlice

Dobrá zpráva o mladých hasičích z SDH Racková
(dokončení ze strany 1)

začal dělat dosavadní béčkař a na
béčka přišel nový soutěžící, který
do té doby útoky neběhal, jen pomáhal při hře Plamen. První letošní
soutěž proběhla na okrskovém kole,
kde toto družstvo obhájilo loňské
vítězství. Pak následovalo okresní
kolo hry Plamen, kde jsme v disciplíně PÚ odsadili pěkné 2. místo.
O den později odstartoval STMPM
soutěží v Rymicích, kterou jsme
s letošním nejlepším časem 13.91
s vyhráli a také se ujali průběžné
vedoucí pozice, kterou jsme v této
soutěži udrželi po celý ročník a po
loňském triumfu jsme obhájili
celkové vítězství. ZLMH začala
soutěží ve Lhotě, kde se nám tradičně nedaří a ani letos tomu nebylo
jinak. Tuto soutěž vyhrála Štípa
a ujala se průběžného vedení, které
v podstatě držela až do poslední
soutěže. Ale pěkně popořádku.
Ztrátu ze Lhoty jsme se snažili
dohnat na následujících soutěžích,
kdy jsme 4 z 5 vyhráli a jednou byli
druzí. Štípa ale zdatně sekundovala
a nedovolila nám jít do vedení (byli
4x na 2. místě a jednou vyhráli).
Boj o čas i body
Poté přišly soutěže v Loučce
(2. místo) a ve Štípě (3. místo).

Poslední soutěží před prázdninami
byla soutěž v Sazovicích (rozdíl
mezi námi a vedoucí Štípou byl
pouhé 2 body). Tato soutěž vychází
na začátek prázdnin a bohužel je
často poznamenaná absencemi
v týmech díky dovoleným a bohužel se to dotklo i nás. Na soutěž
jsme přijeli, když už měla všechna
konkurenční družstva své pokusy
za sebou a časy nebyly v jejich
podání dobré. Bohužel jsme toho
nedokázali využít a dali ještě horší
čas. Ztráta na první místo narostla
na propastných 12 bodů, do konce
zbývaly už jen tři soutěže po prázdninách. Prázdninová přestávka
bývá často hodně nevyzpytatelná,
některá družstva bez problému
navážou na dobré výsledky, které
měla před prázdninami, některá
jsou ale myšlenkami pořád ještě
někde u moře a podle toho potom
vypadají výsledky. V Mysločovicích jsme brali 2. místo a trošku
jsme náskok stáhli. Potom byly
Míškovice, kde jsme vyhráli a Štípu opět porazili, ale tato soutěž byla
bodovací jen do STMPM a tak musel o konečném pořadí rozhodnout
až následující víkend s posledními
soutěžemi. Na předposlední soutěži
v Machové jsme startovali až mezi
posledními družstvy. Pršelo zde in-

tenzivně v podstatě celé dopoledne
a bohužel tomu také odpovídala
trať. Čas do té doby vedoucího
družstva Štípy (1,08 s) se v těchto
podmínkách zdál být nedostižný.
Naši mladší žáci to ale zvládli,
zapsali čas 14,75 s a tuto soutěž vyhráli, stejně tak jako celkové hodnocení STMPM. Ale na oslavy to
nebylo, protože nás čekala finálová
soutěž ZLMH na náměstí Míru
ve Zlíně. Ztráta na vedoucí Štípu
činila 5 bodů. Bohužel jsme to neměli ve svých rukou, i kdybychom
soutěž vyhráli. Ve Zlíně, kde je
velmi specifická trať, jsme doposud
ještě nevyhráli. Navíc opět pršelo.
Na rozdíl od soutěže v Machové

jsme ale ve Zlíně startovali mezi
prvními. Dosáhli jsme na krásný
čas 14,30 s a čekali jsme, jak dopadnou ostatní. Nakonec nás již nikdo
nepředstihl, Štípa brala body až za
4. místo a to nám stačilo na celkové
vítězství, o pouhé 2 body. Tento
malý bodový rozdíl ještě umocňuje fakt, že třetí Vlachova Lhota
(gratulace!) byla za druhou Štípou
o propastných 61 bodů! Děcka to
dokázala! Stala se tak v poslední své
sezoně mistry Zlínské ligy mladých
hasičů i Středomoravského poháru
mládeže a získala tak ceněný double
(pro zajímavost: tento kousek se
letos podařil v kategorii starší žáci
i Ludslavicím).

Na vítězné vlně
Na vítězné vlně jsme poté ještě pokračovali na noční soutěži
v Záhlinicích, kde jsme zvítězili
a obhájili tak loňské vítězství.
O den později jsme se vypravili
do Valašské Polanky, kde proběhla soutěž pro nejlepší družstva
Zlínského kraje: O putovní pohár
ředitele HZS Zlínského kraje. Zde
jsme se v konkurenci nejlepších
družstev z kraje a v kategorii PÚ
jsme brali 2. místo za vítěznou
Prostřední Bečvou. Poslední soutěž
v letošním roce a také poslední
soutěž tohoto družstva v kategorii
mladší žáci nás čekala o týden
později v Bochoři. Tato vyhlášená
soutěž (O bochořskou sovu) patří
mezi soutěže s největší účastí. Loni
se této soutěže v kategorii mladší
žáci zúčastnilo 48 družstev, naši
žáci je dokázali všechny porazit
a poprvé tuto soutěž vyhráli. Letos
jsme tedy jeli obhajovat loňské prvenství a to se nám také povedlo.
S časem 14.39 s jsme tuto soutěž
v konkurenci 49 týmů z celé Moravy opět vyhráli a dokázali to, co se
zde zatím moc týmům nepovedlo,
a sice obhajobu prvního místa. Na
závěr ještě trochu statistiky z letošní sezony. Celkově jsme absolvovali
24 soutěžních útoků. 13 z toho jsme

vyhráli, 6× jsme obsadili stříbrnou
příčku, 2 krát bronzovou a jen ve
třech případech jsme neskončili
na pódiovém umístění (z toho bylo
jednou i „N“). Nejlepší čas v letošní
sezoně byl 13,91 s a nejrychlejší
proud byl 13,73 s.
Hodně úspěchů
Obrovské poděkovaní za příkladnou reprezentaci patří všem
členům tohoto týmu a také trenérům či všem, kteří byli jakkoliv
nápomocni. Příklad dobrého fungování a úspěchů tohoto družstva
je viditelný pro následující generaci
našich mladších žáků, kteří pro
příští sezonu přebírají pomyslnou
štafetu a stávají se našim „A“
družstvem. Hodně úspěchů! A také
hodně úspěchů družstvu, o kterém
je tento článek, pro příští sezonu.
Tentokrát již v kategorii starší žáci
a opět jako „B“ družstvo. Tolik
o jednom družstvu, které v podstatě v nezměněné podobě spolu
funguje už od školky celých šest
let, a které se postupně vypracovalo
na nejvyšší posty soutěží, kterých
se účastnilo.
Michal Staněk,
SDH Racková
Foto: archiv SDH

Kaleidoskop zajímavostí
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Akce pro autistické děti
V posledním říjnovém víkendu
proběhla na turistické základně
ve Pstruží (okres Frýdek-Místek)
mezinárodní akce pro autistické
děti, kterou připravilo OSH Opava ve spolupráci s DDM Těrlicko
a neziskovou organizací Adam Havířov. Zúčastnilo se jí 24 dětí (9 dětí
z organizace Adam Havířov, 4 děti
z DDM Těrlicko a 11 dětí z Polska).
Náplní byl nácvik požárního útoku
a také střelby ze vzduchovky. Obě
disciplíny přispěly k rozvoji zručnosti, k nutnosti vzájemné pomoci
a rychlé reakce. Neméně důležitý
byl i nácvik vnitřního klidu každého jednotlivce. Za OSH Opava
byl organizátorem akce Martin
Křesťan (člen OORM a SDH Zlatníky). Odborný dohled nad akcí
měl psycholog a terapeut Mgr. Přemysl Mikoláš (Adam Havířov). Na
zajištění technických prostředků se
podílely SDH Hradiště, Zlatníky,
Štěpánkovice a Kylešovice. (Du)

Kdy zavolat 150?
Kdy zavolat 150 je téma výtvarné soutěže, kterou již osmým
rokem organizují hasiči Plzeňského
kraje ve spolupráci s Katedrou
výtvarné kultury Západočeské
univerzity a Magistrátem města
Plzně. Záštitu nad soutěží převzal
primátor města Plzně. Do soutěže
se letos přihlásilo 457 soutěžících
ze 22 základních škol z Plzně.
Dne 12. listopadu 2019 v 15:00
hodin byli oceněni v obřadní síni
plzeňské radnice nejlepší malíři
z Plzně. Do 28. listopadu 2019 byla
k vidění v 1. patře plzeňské radnice
výstava stovky nejzajímavějších
děl. Výstava následně pokračuje
v prostorách plzeňské Techmánie.
HZS Plzeňského kraje

Dušičkový pochod aneb
Strašidlácké putování za zvířátky
Již počtvrté členové SDH Smolkov (okres Opava) zorganizovali
na Dušičky „strašidelný“ pochod
pro děti předškolního a školního
věku. Zaměření pochodu je pokaždé jiné, v letošním roce byl
nazván „Strašidlácké putování za
zvířátky“. Již před pátou hodinou
večerní se scházeli u hasičského
areálu ve Smolkově rodiče se svými potomky, aby společně tento
pochod absolvovali. Nechyběly
ani děti v kočárku. Mnohé děti si
přinesly i krásné lampióny, aby si
jimi posvítily na cestu. Úderem
17. hodiny uvítal děti a jejich rodičovský doprovod „Lesní muž“
– ochránce smolkovských lesů. Po
uvítání je upozornil, že by se při
hledání zvířátek měli pohybovat
jen po trase vyznačené svíčkami,
kde se mohou setkat i s různými
lesními obyvateli, kteří jim mohou
při hledání zvířátek pomoci. Budou však muset nejdříve každého
„nalezeného“ obyvatele lesa správně pojmenovat. Vzhledem k tomu,
že svou odvahu a statečnost chtělo
vyzkoušet téměř půl stovky dětí se
svými rodiči, musel je Lesní muž
rozdělit do dvou skupin. Nejdříve
na trať vyrazila 1. skupina a asi
po 20 minutách 2. skupina. První
setkání bylo s osobou, kterou děti
správně pojmenovaly „Bludičkou“.
Ta jim dala úkol projít po kamenech
bažinou a najít to, co k bludičce

patří. Po krátké poradě děti určily,
že mají hledat světlušky, což se
jim také podařilo. Když pak děti
přišly k druhému obyvateli lesa,
na jehož ohníčku se vařil „nápoj
z liščí krve“, usoudily, že se dostaly k „Ježibabě“. Jejich úsudek
Ježibaba potvrdila oznámením,
že jí utekla kočka a tak má místo
ní dinosaura. Ten se jí ale někam
schoval a tak požádala děti, aby jí
ho pomohly najít. I zde byly děti
v hledání úspěšné, za což dostaly
sladkou odměnu, a mohly vykročit
na další putování. Na dalším místě
děti objevily lesní strašidlo, ve
kterém poznaly „Hejkala“. Hejkal
je požádal o vyjmenování alespoň
pěti lesních stromů a vyhledání
svého zvířátka. Ukázalo se, že děti
nejen vědí, které stromy v lesích
rostou, ale i které zvířátko mají hledat. Díky svému „ostrozraku“ brzy
našly veverku na stromě. Následně
se museli všichni putovníci dostat
na druhý břeh řeky. K překonání
řeky jim pomohla úzká lavička,
která byla u nedalekých stavidel.
Na druhém břehu děti objevily
hrad a v jeho obyvateli snadno poznaly „Bílou paní“. Také Bílá paní
svou otázkou „Znáte nějaké hrady
nebo zříceniny?“ vyzkoušela znalosti dětí, pro které nebylo těžké
vyjmenovat spoustu hradů nebo
zřícenin, ani najít sovu – „zvířátko“, které k Bílé paní patří. Odtud

cesta vedla opět k Lesnímu muži,
kterému nejdříve musely pomoci
s hledáním „zvědavé“ sojky. Poté
se společně vydali do jeskyně plné
netopýrů, kde po krátkém hledání
objevili i tři čísla: 0, 1 a 3. Po splnění všech úkolů přivedl Lesní muž
děti k třem branám, kterými musely projít. Za nimi je očekával Duch
– hlídač pokladu, který jim nastínil
další cestu vedoucí k truhle, v níž
je uschován poklad. Současně jim
napověděl, že k jejímu otevření budou muset znát kód, jenž je stejný
jako výročí, které místní hasičský
sbor oslaví v příštím roce. Truhla,
kterou děti našly v hromadě větví,

Bezděkov je malá obec v okrese
Žďár nad Sázavou. V současné
době má 70 obyvatel. Obec je to
poměrně malá, byla založena roku
1737. V obci od roku 1929 pracuje
sbor dobrovolných hasičů, který je
hybnou silou všeho dění. Kulaté
výročí založení si připomenuli na
výroční valné hromadě v sobotu
9. 11. 2019 v kulturním domě, kdy
se sešli členové společně s delegáty
okrsku Velká Bíteš, aby si připomněli minulost, zhodnotili přítomnost a pohleděli do budoucnosti.
Slavnostní schůzi zahájil velitel
sboru Jiří Křikava, který přednesl
návrh programu a přivítal hosty.
Starosta sboru Antonín Bartůšek
svůj příspěvek zahájil minutou
ticha za zemřelé členy sboru. Následně přednesl zprávu o činnosti
sboru za rok 2019. Sbor má 12 členů, převážně vyššího věku. Přesto
se snaží plnit všechny úkoly na něj
kladené. Člen sboru Petr Vondrák
zhodnotil činnost za 90 let. Sbor

dobrovolných hasičů v Enkenfurtu, nyní Bezděkov, byl založen
4. 8. 1929. První členská schůze se
konala 6. 8. 1929 za přítomnosti
8 členů. Prvními zakladateli byli:
starosta František Pecina st., náčelník Vincenc Tomek a jednatel
Bohuslav Nováček. Výbor měl 4
členy: Augustin Malý, Jiljí Tuček,
Ladislav Borkovec a Bohumil
Nováček. Jako 24. sbor vstoupil do
župy č. 41 soudního okresu Velkobítešského. Před založením sboru
používali místní občané k hašení
ohně ruční čerpadlo – berlovku,
což bylo málo účinné. V roce 1929

koupil sbor stříkačku zn. Walter
z Prahy Holešova. Hasičská zbrojnice byla zřízena v domě pana
Tomka. V roce 1964 byla stříkačka
Walter odvezena závodnímu požárnímu útvaru n.p. Žďárské strojírny
a slévárny ve Žďáru nad Sázavou.
Výměnou dostal sbor motorovou
stříkačku PPS 8, která sloužila až
do roku 1990. V roce 1990 byla
přidělena ONV Žďár nad Sázavou
nová motorová stříkačka PPS 12,
která slouží doposud. Následovala
zpráva velitele Jiřího Křikavy.
Shrnul výcvik jednotky SDH obce,
nácvik na soutěže a pomoc se
zvelebováním obce. Dále proběhla
aklamací volba výboru na funkční období 2020–2025. Předseda
osadního výboru Petr Vondrák
seznámil s přípravnými pracemi
na rekonstrukci kulturního domu
a výstavbou nové hasičské zbrojnice. V diskuzi vystoupil starosta
okrsku Velká Bíteš Ludvík Zavřel.
Vzpomněl nejstaršího člena sboru,

byla pro ně těžká, a tak jim s přenesením na vhodnější a osvětlené
místo pomohli přítomní rodiče.
Když pak truhlu otevřely pomocí
kódu, k jehož určení jim pomohla
i nalezená čísla, našly v ní skutečně poklad, o který se spravedlivě
podělily. Jak už to ale často bývá,
mnozí po náročném putování za
zvířátky „vyhladověli“, a tak se
mohli nasytit třeba špekáčky, které
si „vlastnoručně“ opekli na připraveném ohni. A na závěr otázka
pro Vás: Našli byste kód k otevření
truhly s pokladem?
(Du) Foto: autor

Jediný aktivní spolek v obci
72letého Jiřího Pecinu, historii hasičstva, činnost okrskového výboru
a poděkoval za vykonanou práci.
Následovalo předání ocenění.
Libor Zachrla převzal věrnostní
stužku za 20 let aktivního členství
a čestné uznání okrsku Velká Bíteš,
Petr Vondrák věrnostní stužku za
20 let a v zastoupení Jiří Pecina
věrnostní stužku za 50 let, čestné
uznání okrsku a medaili SH ČMS
„Za příkladnou práci“. Starosta
s velitelem převzali od Okresního
sdružení hasičů Žďár nad Sázavou
čestné uznání. Za výkonný výbor
OSH Žďár nad Sázavou pozdravil
zasloužilý hasič Jiří Klusák a poděkoval za vykonanou práci. Za SDH
Nové Sady pozdravil starosta sboru
Petr Frantl. Závěr slavnostního
shromáždění patřil schválení plánu
činnosti, pohoštění a neformální
zábavě.
David Dvořáček
Foto: autor
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HASIČSKÁ KUCHAŘKA
Hasičská kuchařka
– dobré recepty a užitečné rady
Dnes servírujeme: „Polévku z červené čočky“
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 na téma hasicích přístrojů. Jsou
rozděleny podle tříd požárů na konkrétní druhy hořlavých látek. Hasicími
přístroji pro požáry třídy A (vodní pěnový, práškový) zasahujeme v případě,
když hoří dřevo, papír, plasty, uhlí, textil, seno či sláma. Třídu B (hasicí
přístroje pěnové, práškové, halonové) použijeme například na benzin, naftu, barvy, laky. Třída C (přístroj práškový, halonový a s náplní na CO2) je
určena pro plynné látky hořící plamenem (propan-butan, zemní plyn, metan).
Třída D se používá při hoření lehkých alkalických kovů – například hořčíku
a jeho slitin s hliníkem. Jde o speciální suchá hasiva a upravené prášky.
Konečně je tu třída F (přístroje práškové a pěnové), která hasí rostlinné
nebo živočišné tuky ve fritézách.
Dnes servírujeme: Polévku z červené čočky dle receptu nprap. Dany
Tyšerové
Budeme potřebovat 300 g červené čočky, 2 maďarské klobásy, 1 středně
velkou cibuli, 1,5 l vývaru, 2 lžíce olivového oleje, sůl, pepř. Do středně velkého hrnce nalijeme olivový olej a necháme zahřát. Mezitím oloupeme a na
jemno nakrájíme cibuli a klobásy na půlkolečka. Cibuli a klobásu vložíme
do rozpáleného oleje a restujeme asi 5 minut. Propláchneme čočku, přidáme
do směsi cibule a klobásy. Zalijeme vývarem (možno i vodou). Osolíme,
opepříme a vaříme asi 15 minut. Čočka se varem „rozpadne“ a polévku tak
zahustí. Polévku podáváme s pečivem.
Dobrou chuť.
Foto: Hasičská kuchařka

Dobrovolní hasiči v zahraničí
Nakoukání k norským „sousedům“
Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cestování jako
sbírání nových zkušeností  a poznatků. S Hasičskými novinami cestujeme
po mapě evropského hasičského dobrovolnictví. V minulém čísle novin
jsme se podívali do Dánska. Nyní se vydáme ještě více na sever – do
Norského království.
Požární ochrana je v Norsku
v kompetenci místních samospráv,
kterých je 433. V nich působí 375
hasičských a záchranných jednotek.
Hasiči pracují na plný i částečný
úvazek. O dlouhé hasičské tradici
v této severské zemi se můžete
přesvědčit i při návštěvě hasičského
muzea v hlavním městě Oslu. Nachází se v objektu bývalé hasičské
stanice, která v těchto místech
fungovala v letech 1861–1978.
Hasičské a záchranné útvary mají
v Norsku přibližně 12 500 zaměstnanců. Jak jsme však již zmiňovali,
převážná část (77 %) pracuje právě
na částečný úvazek. Není to tak
ryze dobrovolnická záležitost,
přesto je v tomto případě občanská

Tisková oprava

angažovanost více než žádoucí.
V některých malých městech je
požární ochrana zajištěna pouze
hasiči pracujícími na částečný úvazek, kteří jsou i v norském prostředí
považováni za dobrovolníky.
Norsko se stalo v požární ochraně příkladem i pro Českou republiku. Jedná se například i inspirativní
zajištění norských historických
staveb proti riziku vzniku požáru.
Netřeba se divit, pokud uvážíme, že
většina historických památek (kostelů apod.) byla v Norsku postavena
ze dřeva. Jejich preventivní ochrana
proti ohni musí být tedy více než důsledná. A jak se na hasiče v Norsku
dovoláte. Vytočte 110!
Foto: youtube

V Hasičských novinách č. 22 byl uveřejněn kvíz, jehož jednou otázkou
bylo určení nejstaršího dobrovolného hasičského sboru na Moravě. Jako
správnou odpověď jsme nabídli Velké Meziříčí L.P. 1871. Tato odpověď
však nebyla správná. Nejstarší hasičský sbor na Moravě byl ustanoven
ve Fulneku v roce 1861. Fulneckým hasičům se tímto omlouváme za
chybu v hasičské historiografii a uvádíme vše na správnou míru. redakce

strana 6

Zaměřeno na
hazard, alkohol
a děti
Třetí a závěrečná vlna celorepublikové akce s názvem HAD
2019 proběhla ve dnech 4.–10. listopadu 2019. Kontroly byly zaměřeny
na restaurační zařízení, herny,
diskotéky, gastroprovozy a supermarkety, kde se prodává alkohol.
Na kontrolách pořádaných Policií
České republiky se kromě policie
podíleli také Hasičský záchranný
sbor ČR společně s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR,
Českou obchodní inspekcí, celníky
a dalšími subjekty. Předcházející
dvě kontrolní vlny proběhly v červnu (24.–30. 6. 2019) a v srpnu (26. 8.
– 1. 9. 2019). Celkově se HZS krajů
podíleli na provedení 531 kontrol,
při nichž bylo zjištěno 1020 nedostatků, tedy průměrně 1,9 nedostatku na jednu kontrolu. 159 kontrol
proběhlo v červnu, 206 v srpnu
a 166 kontrol proběhlo v listopadu.
Z celkového počtu 531 kontrol bylo
přibližně dvě třetiny s nedostatky
(68 %) a jedna třetina (32 %) bez
nedostatků. Mezi nejčastější nedostatky patří neoznačení nebo
nepřístupnost rozvodných zařízení
elektrického proudu, uzávěrů vody
a plynu (28 %), dále neoznačení
čísly tísňového volání (20 %), chybné umístění nebo nepřístupnost
přenosných hasicích přístrojů (18
%), neoznačení únikových východů, evakuačních východů a směrů
úniku (14 %), a neprůchodnost únikových cest (4 %). V letošním roce
probíhá již pátá série těchto společných kontrol, které jsou zaměřeny
zejména na prodej alkoholu dětem
a hraní hazardních her. Současně
však monitorují stav dodržování
povinností stanovených předpisy
o požární ochraně. V letošním roce
bylo rozhodnuto oblast kontroly
navíc rozšířit o subjekty provozující hazardní hry a prodej alkoholu
v gastro provozech, supermarketech nebo večerkách.
pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí MV-GŘ HZS ČR
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Tradice i současnost

K zásahům jezdí s Tatrou Terno
Hasičský sbor v Karlovicích
u Turnova byl založen v roce 1923,
v katastru obce tehdy bývaly čtyři
sbory: Roudný, Karlovice – Svatoňovice, Radvánovice a Nová Ves.
Samostatně působí sbor teprve od
roku 1958. V současnosti mají 80
členů, včetně výjezdové jednotky
a dvacítky mladých hasičů. Jejich
prvním vozidlem bylo nákladní
auto T 805, do té doby byli vybaveni jenom hasičským vozíkem a stříkačkou PS 8, v roce 1999 dostali od
hasičů z Velkého Meziříčí cisternu,
které již v té době bylo třicet let.
Nového vozidla Tatra Terno 815 se
dočkali vloni, požehnáno mu bylo
turnovským vikářem, který mu dal
do vínku co nejméně zásahů a kilometry bez nehod a poruch „Obec
získala dvoumilionovou dotaci od
Generálního ředitelství HZS a jeden milion přidal Liberecký kraj.
K hlavním sponzorům se připojila
řada firem a občané,“ připomněl
velitel jednotky Petr Šafář s tím,
že byla pokřtěna na Karličku.
V Karlovicích mají hasiči hasičskou zbrojnici, jejíž rekonstrukce
a dostavba proběhla v roce 2001,
kdy z původní víceúčelového skladu vznikl současný hasičský stánek
se dvěma garážemi. Karlovičtí

hasiči každoročně pořádají nebo se
aktivně podílejí na řadě akcí. Jsou
to například taneční zábavy pod
širým nebem u zbrojnice, hojně
navštěvované pálení čarodějnic

a velikou vatrou, Mikulášskou nadílku nebo dětský den s hasiči. Tam
si mohou děti vyzkoušet zajímavé
hasičské dovednosti. Pomáhají
také mladí hasiči, jejichž činnost

byla obnovena vloni. Pořádají pro
dospělé a mládež zajímavou soutěž
v požárním útoku do kopce u hasičské zbrojnice, které se účastní
okolní sbory. Nebojí se jakékoliv

Kontroly památek
Státní zámek Slatiňany na Pardubicku byl v listopadu v obležení
hasičů. Hasiči nebyli v roli rytířů,
kteří by dobývali zámek, ale konalo se zde cvičení na zdolávání
požáru kulturní památky. Hasiči

během cvičného zásahu trénovali
koordinaci zásahu v nepřehledném
a dispozičně složitém historickém
objektu, záchranu osoby, využití
termokamery, dálkovou dopravu
vody, využití možnosti nasazení automobilového žebříku a jeho možné
použitelnosti na západní část objektu zámku i seznámení všech hasičů
na specifický druh stavby. Specifickými stavbami jsou památky,
na které během celého roku hasiči
Pardubického kraje provádějí nejen
taktická cvičení, ale také kontroly,
a to proto, aby historické objekty

v případě požáru poškodily plameny
co nejméně. Hasičský záchranný
sbor Pardubického kraje prováděl
dlouhodobě kontroly kulturních
památek dle zadání z Generálního
ředitelství HZS ČR. Obecně lze říci,
že provozovatelé těchto památek
mají problém s používáním bezpečnostních tabulek a hasicí přístroje
bývají často důmyslně schované.
(Důvod je stejný jako u bezpečnostních značek, provozovatelům se
nelíbí, když například v historické
komnatě či ve výstavním sálu visí
červený hasicí přístroj). Co se týče

vybavení prostředky pro hašení
požáru, většinou staré objekty typu
kostely a hrady mají pouze přenosné
hasicí přístroje. Zámky už mívají
instalovanou elektrickou požární
signalizaci, kde mají i kouřová čidla
a případný požár by byl zde dříve
zpozorován. Divadla a muzea už ve
většině případů mají vybavení lepší
i z důvodů, že zde dochází k různým
přestavbám a „modernizaci“ (jsou
zde většinou již umístěna nouzová osvětlení, nástěnné hydranty,
požární dveře, elektrická požární
signalizace a další.
(VH)

práce, každoročně čistí koupaliště,
v případě nutnosti kácí poškozené
stromy, čistí komunikace, sbírají
železný šrot, pomáhali při stěhování mateřské školy pod. „Naše
hasičská mládež se každoročně
účastní řady soutěží, například
seriálu O pohár dráčka Soptíka.
Máme velice snaživé děti a výsledky jejich práce jsou více než dobré,
pořádáme také hasičský letní tábor.
Účastní se námi pořádané akce pro
cvičení maminek s dětmi, jezdí na
výlety,“ doplnil Petr Šafář. Mají
vzor ně udržovanou hasičskou
zbrojnici, pečlivě se starají o akceschopnost hasičské techniky,
výstroje a výzbroje. Jsou jednotkou
s označením JPO 3, vyjíždějí k zásahům v průměru pětadvacetkrát
v roce, věnují se odborné přípravě
výjezdové jednotky. Kronika sboru
připomíná, že od dob založení vždy
bylo na zdejší hasiče spolehnutí
a že díky jejich iniciativě byla
realizována celá řada akcí a projektů v obci. Karlovičtí hasiči v této
tradici pokračují do dnešních dnů
a oceňují velice dobrou spolupráci
s Obecním úřadem.
Věra Nutilová
Foto: autorka

Gratulace
ke stým
narozeninám

Dne 10. 11. 2019 oslavil náš
bratr hasič pan Tymel Josef 100.
narozeniny. Je členem Sboru dobrovolných hasičů v Lubině 1 – Drnholci, která je místní částí Kopřivnice na Novojičínsku. Pan Tymel
byl zakládajícím členem našeho
sboru a tímto bychom mu chtěli
poděkovat za jeho přínos v rozvoji
hasičstva a předávání zkušeností
dalším generacím.
za SDH Lubina 1 – Drnholec,
jednatel Radek Šmigura

Hasiči se prověřili ve znalostech svých dědů
V pátek 8. 11. 2019 proběhlo na
Plzeňsku netradiční prověřovací
cvičení. Netradičním bylo především svým námětem. Nikoli však
možností vzniku podobné nehody
v dnešní době. Na začátku tohoto
roku obdrženi hasiči SŽDC, s. o.
JPO Plzeň pokyn, k přípravě hasičského cvičení na železniční nehodu
s přítomností lokomotivy parní
trakce. V roce 2018 totiž k takové
nehodě v Plzeňském kraji došlo.
Nepozorný řidič vjel na železniční
přejezd před projíždějící historický
vlak, který táhla parní lokomotiva.
Výsledkem byla srážka, která zaměstnala mnoho hasičů a dalších
technicky znalých osob.

Memento „Stéblová“

Málo kdo si totiž uvědomí, že
se při takové nehodě musí silný
parní stroj s tlakem 15 Atmosfér
páry, ohřáté na bezmála 200 stupňů
Celsia, uvést do bezpečného stavu.
U elektrické lokomotivy stačí stáhnout sběrač z troleje, u dieselelektrické lokomotivy stačí vypnout
motor. Ale parní lokomotiva má
v kotli naakumulovanou obrovskou
energii. Může hrozit výbuch kotle,
nebo popálení a opaření hasičů
i civilních osob. V naší historii
byla taková železniční neštěstí
fatální. Nestávala se často, ovšem
když už se stala, znamenala mnoho
raněných a mrtvých. Takovým byl
kupříkladu střet osobního parního
vlaku s motorovým vlakem v roce
1960 u Stéblové, mezi Pardubicemi
a Hradcem Králové. V případě, že
dojde k železniční nehodě kde je

přítomna parní lokomotiva, musí
ihned po střetu topič se strojvedoucím začít ochlazovat kotel, aby
zabránili výbuchu. A to mohou jen
tím, že takzvaně „shodí oheň“ pod
lokomotivu na koleje. Problém je
však v tom, že pokud vlak najede
do jiného vlaku, zejména kde jsou
naftové nádrže, dojde okamžitě
k rozsáhlému požáru trosek vagonů po nehodě. To byla i příčina
obrovského množství osob, které
zahynuli ve Stéblové. Jednoduše
řečeno, než zraněné vyprostili,
všichni uhořeli. Tohle všechno
naši dědové věděli. Mnoho dobrovolných hasičů pracovalo na dráze
a znalo problematiku věci. Mnoho
hasičů z povolání nastupovalo k hasičům od černého řemesla a věděli
co dříve, běžně používané stroje,
dokáží.

Nebezpečná pára
Pro dnešní generace je jízda
nostalgických parních vlaků jen
příjemným netradičním zážitkem.
A takových jízd v současnosti
přibývá. Je tedy vhodné připomenout i dnešní mladé generaci
hasičů a záchranářů specifika
s tím spojená. A to právě hasiči
na Plzeňsku provedli.   Jednotka
SDH města Nýřany (JPO II.) společně s jednotkami HZS SŽDC
a HZS Plzeňského kraje PS Nýřany, nyní tento specifický výcvik
absolvovala. Na rozkaz Krajského
operačního informačního střediska HZS PK vyjela jednotka
HZS PS Nýřany a  JPO II. Nýřany
k nahlášené železniční nehodě na
trati západně od Nýřan. Po příjezdu
na místo události bylo zjištěno,

že došlo ke střetu osobního vlaku
taženého lokomotivou parní trakce
a nákladního vlaku. Při střetu došlo
k vykolejení nákladního vlaku.
Dále bylo vlakvedoucím ohlášeno
přibližně 10 osob se zraněném ve
vlakové soupravě. Velitel zásahu
vydal rozkaz k nasazení jednotky
HZS a části dobrovolné jednotky
do záchranných prací v soupravě
vlaku. Dr uhá část dobrovolné
jednotky prováděla společně s lokomotivní četou zajištění parní
lokomotivy proti výbuchu a hašení ohně vzniklého vysypáním
žhavého uhlí z topeniště parní
lokomotivy. Dobrovolná jednotka
prováděla chlazení okolí lokomotivy a doplňovala vodu do lokomotivy pro potřeby chlazení kotle.
Strojníci osvětlili místo události.
Následně se na místo události dostavila jednotka HZS SŽDC s.o.,
jejíž velitel převzal velení zásahu.
Vydal rozkaz k provedení plošného
průzkumu v okolí vlaku, zaměřený
na případné další zraněné osoby,
které mohli opustit místo nehody
před příjezdem hasičů.

Obnovení dopravy

Po ukončení záchranných prací
se hasiči z HZS PS Nýřany a JPO
II. Nýřany, společně s drážními
kolegy zapojili do odstraňování
následků nehody. Úkol byl jasný.
Co nejdříve zajistit obnovení železniční dopravy. Díky modernímu
vybavení jednotek HZS SŽDC
s.o. to nebyl tak moc těžký úkol.
Fyzicky nejtěžší je instalace hydraulických zvedáků, kterými jsou

vykolejené vagony postaveny znovu na kolejnice. K nakolejení hasiči
použili jak hydraulické zvedáky,
tak automobilový vyprošťovací
jeřáb. Vzhledem k předpokladu
dlouhotrvajícího nasazení sil a prostředků, došlo k aktivaci družstva
ochrany obyvatelstva SDH Nýřany.
Toto družstvo složené z členů Sboru dobrovolných hasičů Nýřany,
kteří nejsou členy jednotky PO, je
ostatní složkou IZS v Plzeňském
kraji. Družstvo provedlo kompletní
zajištění hasičů na místě události.
Dopravilo na místo zásahu horký
čaj, kávu a stravu pro zasahující.
V případě opravdu dlouhého zásahu, jsou členové družstva schopni
zajistit prostory se sociálním zařízením pro úplnou regeneraci sil
zasahujících jednotek. Je to další
z praktických příkladů využití
členů SDH v praxi.

Resumé

Závěr cvičení samozřejmě poukázal na některé dílčí nedostatky.
Ty však lze odstranit organizačně
či technicky. Důležité je dobré
splnění úkolů, které cvičení na
hasiče kladlo. Celkem se cvičení
účastnilo 39 zasahujících. 18. členů
JPO II. Nýřany, 4. členové družstva ochrany obyvatelstva SDH
Nýřany, 6. hasičů HZS PK, 12.
hasičů HZS SŽDC s.o. JPO Plzeň.
Velké poděkování patří společnosti
Česká západní dráha s.r.o. a společnosti Dioss a.s. Nýřany. Jako
figuranti byli využiti dobrovolní
hasiči z Vejprnic, za což jim patří
obrovský dík.
Robert Kučera
vedoucí ústřední odborné
rady represe SH ČMS
Foto: Jindřich Štaif
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212 let stará dáma potřebuje opravu
Obec Drahenice najdeme na
jižním okraji Středočeského kraje
v okrese Příbram. Zdejší hasiči mají
v kronice uveden rok založení 1896.
Jejich historická stříkačka spatřila
světlo světa již v roce 1807, byla
vyrobena ve Francii a představena
na výstavě v Paříži. Tehdejší majitel
panství Drahenice hrabě Hartman
se zúčastnil napoleonského válečného tažení s rakouskou armádou. Při
tažení koupil uvedenou stříkačku
a vracející se dělostřelci ji přivezli
do Čech. Hrabě Hartman ji věnoval
obci. Do stříkačky bylo nutné vodu
donášet a proto je stříkačka příkladem toho, jak se dříve hasívalo.
Při požáru se seběhli občané
bez rozdílu, ať to byl krejčí, švec,
učitel, řezník, kovář i nemálo žen.
Vodu všichni donášeli v dřevěných
vědrech, putnách, konvích a jiných

nádobách a oheň se uléval. Byla to
práce nesmírně namáhavá a vysilující. Při požáru se uléval oheň, ale
nesměl se „ulejvat“ žádný občan
od donášky vody, dozor totiž měl
zámecký popoháněč dráb. Poté
hasící lidi odvedl na zámek a tam
dostali tučnou svačinu. Je pochopitelné, že 212 let stará koněspřežná
stříkačka, která je především ze
dřeva, doznala za tu dobu mnoha
rozmanitých oprav. „S ohledem
na její stáří a stále se zhoršující

stav, jsme letos rozhodli o tom, že
je nutné přistoupit bezpodmínečně
ke komplexní opravě a částečné
rekonstrukci řady dílů. Finanční
částka potřebná k provedení všech
prací odbornou firmou značně
převyšuje reálné možnosti našeho
sboru,“ uvedl starosta Jan Uhlíř.
Hasiči výrazně pomáhají své
obci např. při úklidu komunikací,
čerpání vody, odklízení náletových
dřevin, ale finanční částka stále nepostačuje. Z toho důvodu se hasiči
SDH Drahenice rozhodli uspořádat
veřejnou sbírku. Její výtěžek by
měl pomoci historickou a patrně
nejstarší stříkačku v Čechách
zachránit. „Dovolujeme si vyzvat
hasiče, fanoušky a příznivce hasičů i jejich techniky, obce a města,
tedy všechny, kteří mohou a mají
možnost podpořit projekt záchra-

ny nejstarší hasičské stříkačky
v České republice, aby pokud to je
v jejich silách, pomohli k dosažení
potřebné částky, která dosáhne
s největší pravděpodobností 700
tisíc korun.
V případě zájmu zašleme i oficiální povolení naší sbírky,“ sdělil Jan
Uhlíř. Finanční pomoc je možné
zasílat na transparentní zvláštní
účet č. 2401586988/2010, který byĺ
pro tyto účely zřízen u bankovního
domu Fio banka, a. s., popřípadě
složením hotovosti do pokladny
zřízené fyzickou osobou. Případné
dotazy směřujte na SDH Drahenice, tel. číslo 732 454 875. Přispívat
lze do 31. 12. 2020. Za jakoukoliv
poskytnutou částku hasiči SDH
Drahenice předem děkují.
Věra Nutilová
Foto: archiv sboru

Dron v hasičských službách Projekt „3 metry k životu“
Novým vybavením v podobě
dronu se mohou pochlubit profesionální hasiči v Pardubickém kraji.
Dron již slouží během zásahů při
mimořádných událostech a několik
měsíců pomáhá například v pátrání
po lidech či při průzkumech velkých oblastí. Je vybavený kamerou
s přenosem do ovládacího modulu.
Na velké vzdálenosti dokáže zjistit rozsah mimořádné události,
odhalí možné překážky, které by
mohly komplikovat zásah nebo napoví, jak zvýšit efektivitu zásahu.

Dron již hasiči vyzkoušeli při
požáru pole v Sezemicích (26. 7.
2019), požáru lesního porostu
v Dolní Moravě (25. 7. 2019), požáru pole v Chotči (23. 7. 2019), požáru slámy v Cholticích (8. 7. 2019).
Dron využili hasiči i při cvičení na
vyhledávání pohřešované osoby
v Koburku (11. 10. 2019) a plně
nasazen byl i u požáru sušičky
v objektu Explosie (1. 11. 2019).
por. Bc. Vendula Horáková,
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

Projekt vznikl již v roce 2016
u HZS Středočeského kraje s cílem neagresivní formou upozornit
obyvatele v hustě zastavěných
a obydlených lokalitách na rizika
plynoucí z nedodržování legislativy při parkování vozidel. Aktuálním cílem je navázání spolupráce
s místní samosprávou a hledání
společných řešení přijatelných jak
pro samosprávu, tak pro složky
IZS, a tím předcházení fatálním
následkům případných mimořádných událostí. Projekt dlouhodobě
cílí především na slušné řidiče
a řidičky, kteří si neuvědomují
možný dosah svého jednání při
špatném parkování a pouze opakují vzorce chování zažité na daném
sídlišti. Hasiči tak reagují na stále
se zhoršující stav průjezdnosti na
sídlištích budovaných především
v 70. a 80. letech 20. století, a s tím
spojené nepřístupné (neoznačené) nástupní plochy pro požární
techniku.
Nástupní plocha pro požární
techniku je zpravidla zřízena
v blízkosti bytových domů s výškou nad 12 m (5 a více nadzemních

podlažích) a je většinou označena zákazem vjezdu, zákazem
stání nebo zastavení. Nástupní
plocha slouží v případě potřeby
pro ustavení většinou výškové
techniky, která je využívána jak
pro samotný zásah, tak i pro evakuaci osob z vyšších pater. Právě
z  tohoto důvodu byly na sídlištích
budované pojezdové chodníky
a nástupní plochy pro příjezd hasičů do vzdálenosti 4–7 metrů od
vchodu, aby mohl být efektivně
využit maximální dosah výškové
techniky. Aktuální informace
o projektu jsou uveřejňovány na
sociálních sítích – Facebooku
a Instagramu: Parkuji ohleduplně
– 3 metry k životu.
https://www.facebook.com/
parkujiohleduplne/
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Hasičská filmová rubrika
Hasiči na stříbrném plátně XXIII.
Mickeyho požární brigáda, USA 1935,
režie Ben Sharpsteen
Příběh vyprávěný pohyblivými obrázky dobyl svět. Film se
stal i uměleckou formou, která
dokázala popsat sílu, mystérium
ohně – i práci hasičů... Tento klasický úvod naší rubriky o hasičských filmech se k dnešní legendě
stříbrného plátna opravdu nehodí.
Chceme totiž připomenout filmovou klasiku z díla Walta Disneye.
Tento producent a zároveň také
inovátor animovaného f ilmu
vytvořil spolu se svými zaměstnanci celou řadu světově známých
postaviček kresleného filmu včetně myšáka „Mickeyho Mouse“
(Disney této postavičce propůjčil
i vlastní hlas). V roce 1935 studio
Walta Disneye vytvořilo rodinný
krátkometrážní film s originálním názvem Mickey's Fire Brigade – Mickeyho požární brigáda. Povedené trio postaviček: Mickey,
Donald a Goofy v hasičských uniformách bojují s požárem. Navzdory
datu vzniku snímku, je to stále velká zábava, u které diváci oceňují inspiraci klasických grotesek pro kreslené filmy z 30. let 20. století. Hasičské
eskapády Mickeyho a jeho přátel jsou 78. dílem kreslené série. Jak trefně
poznamenal jeden divák – hodnotitel na serveru věnovaném filmům:
Raději bych si nechal barák shořet, než si pozvat takovouto hasičskou
partu! Blíží se však Vánoce. Dívejme se občas na svět laskavýma očima
a pochvalme myšáka alespoň za jeho hasičskou snahu. Mickey Mouse
se poprvé objevil na plátně v roce 1928. Když se na něj nyní díváme, jak
bojuje s ohněm v hasičské uniformě, je mu už 91 let!
Originální plakát filmu via flickr
Příště: Fires of Kuwait, USA 1992, režie David Douglas

Hasičské nášivky
Sběratelství nášivek hasičských a záchranných
sborů je stále velmi populární. Se čtyřmi nášivkami ze své sbírky se s námi podělil i věrný čtenář
Hasičských novin pan Kubeczka. Děkujeme
a přejeme, ať se sbírka rozrůstá!
redakce

PRO CHVÍLE ODDECHU
Hlášení na linku 150: „Ano, máme ucpaný komín a nehoří, ale vážně potřebujeme hasiče, ne kominíka. Komín je skoro celý protažený – (TAJENKA).

Kvíz z hasičské historie
I dnes pro vás máme připravený krátký historický
kvíz. Správné odpovědi naleznete „pod čarou“.
1. Historicky první hasičské čerpadlo sestrojil
řecký matematik Ktesibios. Troufnete si určit,
kdy se tak stalo?
2. První hasičskou jednotku měl starověký Řím
již v roce 21 př. n. l. Čítala 600 mužů. Jakého byli
společenského postavení
3. Kdo byl ve 14. století v Čechách v obci pověřen
řízením hasebních prací v případě požáru?
4. Patron hasičů sv. Florián je vyobrazen jako
římský voják lijící vodu na hořící dům… Co však
tento úkon měl znamenat?

Tajenky: „..ZLODĚJ V NĚM UVÍZL TĚSNĚ NAD KRBEM.

1. ve druhém století př.n.l., 2. byli to otroci, 3. rychtář, 4. hašení lidské zloby
a nenávisti
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Na mistrovství republiky
nezklamali
Dobrovolní hasiči v Libňatově
na okrese Trutnov se více jak
dvacet let věnují výchově mládeže.
Oddíl byl založen na podzim roku
1997 a vedoucími tehdy byli Pavel
Borůvka, Ladislav Vít a Jaroslav
Pích st. Současný vedoucí Pavel
Borůvka má na starosti dvacet
mladých hasičů včetně dorostenců
a dorostenek. „Mnozí z tehdejších
mladých hasičů jsou dnes členy
výjezdové jednotky,“ připomněl
vedoucí. Kolektiv je úspěšný ve
hře Plamen, nechybí na postupových okresních a krajských kolech. Dorost se účastní pravidelně
Východočeských běhů na stometrové překážkové trati a obdobné
soutěži Českého poháru K pravidelný m úspěchů m mladých
hasičů patří medailová umístění
v celoroční soutěži OSH Trutnov
v běhu na 60 metrů s překážkami.
Mezi nejúspěšnější libňatovské
závodníky patří Martin Tomek,
Natálka Tomková, Petra Zelinková se dvakrát stala celkovou
vítězkou. Na mistrovství republiky se družstvo mladých hasičů
probojovalo v minulosti pětkrát.
Letos již jako dorostenci startovali
na vrcholném republikovém klání
ve Svitavách, bojovala rovněž jednotlivkyně Lucie Sacherová „ Byli
jsme nesmírně šťastní, že jsme si
odvezli krásné deváté místo a páté
z požárního útoku. Byl to úspěch
o to cennější, že to bylo vůbec poprvé v historii našeho sboru, kdy
dorostenci startovali jako tým na
republikovém klání. Samozřejmě
je to výrazným impulsem pro další
cílevědomou přípravu a snahu
dostat se opět start mistrovství,“
uvedl Pavel Borůvka. Úspěchy
libňatovské mládeže svědčí o tom,

že úspěchům předchází precizní
a kvalitní všestranná přípravě.
Z nejmladších dětí v ychovali
závodníky, kteří obstojí na nejedné špičkové soutěži. Výrazné
úspěchy sklízí mladí hasičů v silně
obsazeném seriálu šesti soutěží
v běhu na 60 metrů překážek,
které pořádá OSH Trutnov. Např.
v Hostinném vybojoval prvenství
Martin Tomek v kategorii starších
žáků, třetí v pořadí byla Petra
Zelinková. Ta vyhrála celý seriál
podruhé během dvou let. Další
závodnice Natálka Tomková se
dostala mezi TOP10 nejlepších.
„Letos jsme uspořádali pro mládež
devatenáctý ročník Libňatovského
poháru, což je závod hasičské všestrannosti se štafetou požárních
dvojic. Je generální zkouškou na
okresní kolo Plamenu. Soutěž
přiláká družstva dětí okolních
okresů Jičín a Náchod. Prověřením
přípravy je Pohár starosty obce

Libňatov , kde po boku dětí soutěží
muži i ženy,“ sdělil vedoucí Pavel
Borůvka. Dodal současně, že nechybí každoroční start běžeckých
soutěžích např. Bludovské stovky
nebo noční soutěž v Kamenci.
V neposlední řadě mládež absolvuje kolem dvaceti pohárových
soutěžích v požár ním útok u.
Finančně se na činnosti mládeže
podílí nejen hasičský sbor. „Využíváme dotační tituly v rámci
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, podporu máme
rovněž z Obecního úřadu,“ dodal
vedoucí Pavel Bor ůvka s tím,
že o proto mladí hasiči mohou
využívat tréninkový tunel v Pardubicích. Absolvují pravidelný
plavecký výcvik. Koncem roku je
čeká vánoční nadílka a rok symbolicky ukončí silvestrovským odpoledním výletem, který je spojen
s přikrmováním lesní zvěře.
Věra Nutilová, foto autorka

Sektor Beskydy 2019

V lokalitě bývalého hraničního
přechodu Mosty u Jablunkova se
v listopadu 2019 uskutečnilo taktické součinnostní cvičení složek
integrovaného záchranného systému s pracovním názvem „Sektor
Beskydy 2019“. Cílem cvičení bylo
prověřit funkčnost a proveditelnost schváleného „Operačního
plánu ke společnému postupu a spo-

lupráci při zřízení a provozu registračních míst v případě neoprávněného vstupu většího počtu cizinců
na území České republiky“, do
kterého jsou zapojeny kromě Hasičského záchranného sboru České
republiky (HZS ČR) také Policie
České republiky, Vězeňská služba
České republiky, Zdravotnické
zařízení Ministerstva vnitra, a Ar-

máda České republiky, která se
však tohoto cvičení nezúčastnila.
Do cvičení se naopak zapojila Celní
správa České republiky. Primárním
úkolem předurčených sil a prostředků HZS ČR bylo, v co nejkratším
čase zabezpečit výstavbu a poté
následný provoz tzv. Registračního
místa, a to vše v souladu s platným Operačním plánem. Výstavba
areálu byla průběžně dokumentována kamerou prostřednictvím
bezpilotního leteckého prostředku
(dronu), který zajišťoval Technický
ústav požární ochrany. Nově byl
také vyzkoušen přenos videozáznamu z dronu na OPIS GŘ HZS
ČR.V rámci cvičení bylo simulováno celkem sedm vln záchytů
nelegálních migrantů na hraničních
přechodech i zelené státní hranici,
při nichž prošlo kompletním registračním procesem celkem 150 osob.
Díky profesionálnímu přístupu
všech zúčastněných složek proběhlo
cvičení prakticky bez komplikací.
Práci jednotlivých zúčastněných
složek si přišel osobně prohlédnout
také ministr vnitra Jan Hamáček.
Zdroj: HZS ČR

Pozvánka do Hasičského muzea v Bechyni
V Bechyni vzniklo v roce 1974 první hasičské muzeum v České republice. Iniciátorem byl tehdy velitel
sboru a široce respektovaná osobnost města Antonín
Zelenka. Původní expozice byla instalována v židovské synagoze, v roce 2001 se stěhovala do městského
muzea. Hasičské exponáty však nakonec definitivně
zakotvily ve vlastním objektu, který byl po rekonstrukci
slavnostně otevřen v létě letošního roku.
Byla to velká sláva, ke které vyhrávala Hartmanická
muzika. Nechyběly ukázky hasičské techniky, historické i současné. Muzeum sídlí objektu bývalého zemědělského výkupu (sýpky) u tamního autobusového nádraží.
V muzeu je vystavena hasičská historická technika – slaměné koše, píšťaly, berlovky, putnovky z 16.
století, stříkačky dvoukolové i čtyřkolové: celodřevěná
z roku 1770, samonasávací z roku 1806, s vodním dělem

z roku 1866. Dále zde jsou kočárové stříkačky, dopravní
i cisternové automobily.
Foto: z portfolia SDH Kamberk

PAVLIŠ A HARTMANN
VÝROBA POŽÁRNÍ TECHNIKY
BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112

Potøebujete dovybavit
požární zbrojnici nebo vaše auto ?

0

2
20

Naši nabídku najdete na
www.phhp.cz
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
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