?

Rozhovor s Lubomírem Janebou
… na straně 5

Halifax: Apokalypsa ohně, vody a mrazu
... na straně 3
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Mezinárodní
konference
v Ostravě

Na hasiče čeká v nadcházející lyžařské sezóně i řešení krizových situací na sedačkových lanovkách. Proto je nutné na takové zásahy intenzivně trénovat. Foto: mf.

Nasazení dobrovolných hasičů
v boji proti kůrovcové kalamitě

V uplynulé době informovali zástupci Pardubického kraje
o možnosti využití jednotek požární ochrany v řešení kůrovcové
kalamity.
Bezprostředně po té následovala vášnivá diskuze odborné i laické veřejnosti nad zamýšleným
využitím dobrovolných hasičů.
Emotivní diskuzi, zejména na
sociálních sítích a diskuzních

fórech, samozřejmě zaznamenala
i Ústřední odborná rada represe
SH ČMS. „Požádal jsem člena
rady za Pardubický kraj o dodání informací pro jednání rady
o této kampani“, uvedl vedoucí
Ústřední odborné rady represe
Robert Kučera. Dále konstatoval,
že za vášnivou a emotivní diskuzí stojí nedostatek relevantních
informací, týkajících se nasazení

dobrovolných jednotek hasičů
v řešení tohoto problému. Robert
Kučera podotkl, že nepřesné nebo
zkreslené informace následně evokují špatné nálady vůči Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska.
SH ČMS totiž v žádném případě
nenabízí, a ani nemůže nabízet,
síly a prostředky dobrovolných
hasičů při řešení kůrovcového
problému.  	

Pro osvětlení celé situace bychom rádi zveřejnili přesné informace přímo z Pardubického
kraje, týkající se proklamovaného
„hasičského boje“ s kůrovcem.
„Zdaleka to není tak, že by si
jednotka vyjela z vlastního popudu řezat do lesa… Byla však
disk utována mož nost pomoci
vlastníkům malých rozloh (do 50
(dokončení na straně 4)

Hasičské Vánoce „po Tanvaldsku“

V rámci českopolského projektu obohatil v adventním čase vozový park tanvaldských
hasičů automobil Scanie P440 B4×4 v hodnotě téměř 10 mil. Kč. Mimo jiné je ve vybavení
i zařízení pro řezání vodním paprskem CCS Cobra C 360. Nový vůz zvýší připravenost
a vzájemnou součinnost při provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí a krizových stavů vzniklých na Tanvaldsku a v pohraniční oblasti.
Foto město Tanvald

Zahraniční okénko:
Švédské království

na straně 5
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Vážení čtenáři,
na přelomu listopadu a prosince započal adventní čas, tedy
období spojené především s náboženskou tradicí času pokory
a smíření. V daleké minulosti
bylo toto období propojeno také
se světskými zvyklostmi. Po
podzimní sklizni životodárné
úrody nastávalo zcela pragmaticky určité zklidnění a hodnocení prošlého hospodářského
roku, včetně úklidu. Muži činili
pořádek ve stodolách a chlévech, ženy se věnovaly úklidu
domácnosti a přípravě Vánoc.
Také celá naše početná hasičská rodina zažívá v současnosti období bilancování. Probíhají hodnotící valné
hromady sborů, které by měly
odpovědět, jaký byl rok 2019
pro dobrovolné hasiče. S předstihem si troufnu konstatovat,
že letošní rok můžeme hodnotit
velmi pozitivně. Nechci v těchto
řádcích rekapitulovat širokou
škálu bohaté činnosti SH ČMS.
Jsem přesvědčen, že na místě
je především velké poděkování.
Chtěl bych Vám, čtenářům,
a také vaším prostřednictvím
všem členům našeho Sdružení,
vyjádřit poděkování za celoroční činnost, jak při ochraně zdraví a majetku občanů, tak také za
ochotu dobrovolně se podílet na
nezastupitelné roli záchranářů.
Poděkování také náleží za práci
v ostatních oblastech spolkové
činnosti. Nemalý dík patří i rodinám a blízkým našich členů
a členek za vytváření klidného
zázemí pro jejich obětavou
i nezištnou hasičskou službu.
Samozřejmě ruku v ruce
s poděkováním za celoroční
práci, Vám a Vašim blízkým,
přeji jménem celého vedení SH
ČMS klid a pohodu o vánočních
svátcích s krásnými zážitky pod
stromečkem.
Do nastávajícího roku Vám
přeji štěstí, správná rozhodnutí,
pevné zdraví, pohodovou atmosféru v rodině a optimistický
pohled do budoucnosti.
Jan Slámečka
starosta SH ČMS

Osm desítek odborníků z řad
hasičů, univerzit a záchranných
složek z ČR, Polska, Slovenska
a Itálie se zúčastnilo v závěru
listopadu mezinárodní konference
v Ostravě, zaměřené na zvýšení
efektivity nasazení záchranářů při
událostech spojených s vyhledáváním a záchranou osob v sutinách,
například po zemětřesení. Konferenci spoluorganizoval Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského
kraje (HZS MSK). Hlavní řečníci
pocházejí z Itálie (mj. z hasičského
sboru města Pisa), kde ročně naměří
až kolem 23 tisíc zemětřesení různé
síly a dopadu na zdejší obyvatelstvo.
Ostravská akce na závěr dvouletého projektu EASeR (Enhancing
Assessment in Search and Rescue
– Zvýšení efektivity prvotního průzkumu při vyhledávání a záchraně
osob), spojeného mj. s velkým cvičením na Sicílii (účast Itálie, ČR,
Polsko), se zaměřila na překážky
(tzv. bariérový efekt), které brání
rychlejšímu vyhledávání a záchraně
osob, mezi nimi nepříznivé počasí
(například těžký sníh, zaváté přístupové cesty), špatný stav silnic,
navíc ucpaných vozidly a prchajícím
obyvatelstvem ve stresu a panice,
nedostatek informací. Pomoc těm
nejpotřebnějším v závalech mnohdy
brzdí také lidé na silnici, žádající
záchranáře o pomoc. Vedle toho se
odborníci zabývali také možnostmi
nasazení dronů, armádních a jiných
vrtulníků při záchraně zasypaných
a zavalených osob, a využití dalších
nových technologií, například vyhledávacích programů.
V poslední části konference v hotelu Quality příslušníci HZS MSK
představili svůj plně funkční specializovaný odřad USAR (Urban
Search and Rescue), zaměřený právě
na vyhledávání a záchranu osob ze
sutin. Textový zdroj a foto
HZS Moravskoslezského kraje

Projekt pro děti
speciálních škol
čtěte na straně: 4
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Požár si „naúčtoval“ tři miliony
Požár střechy rodinného domu
v obci Solenice na Příbramsku byl
středočeským hasičům oznámen
ve středu 4. prosince asi dvacet
minut před 19. hodinou. Operační
středisko na místo vyslalo profesionální hasiče ze stanice Příbram
a jednotky sboru dobrovolných
hasičů obcí Bohostice, Dolní Hbity
a Solenice. Cestou k požáru příbramští hasiči zastavili u dopravní
Vytryskla voda hubicí, v hrdle
jí třaská a bouří, v požáru vřavém
sykotu, tříští se, stříká a kouří…
Teď si možná říkáte, kdo tuhle k…..u napsal?! Zadržte, my jsme tu
citaci uvedli zcela vážně a nikoli
jako zlehčování těžkého hasičského
řemesla v dobrovolné či profesionální formě. Podobné a ještě
šťavnatější patetické básničky jste
mohli najít v Hasičském kalendáři
na rok 1897. Ono toto básnění bylo
před více než sto lety bráno velmi
vážně, i když nám nyní připadá
humorné a již zmíněným patosem
přetékající. Tuto konkrétní báseň
sepsal jistý Karel Otakar Hubálek,
literární všeuměl spojující básníka,

spisovatele, divadelního ochotníka
a pedagoga v jedné osobě. Zvolili
jsme úvodní veršování pana Hubálka z konce 19. století z toho důvodu,
abychom připomněli, že se v té
době hasiči těšili vážnosti a úctě. To
platí i dnes v době modernější češtiny i moderní techniky. Je vlastně
škoda, že se dnes takové básničky
o hasičích a jejich technice neskládají. To by byla krása, pokud by
se nějaký poeta pokusil krásným
slovem vylíčit zásah zodolněnou
stříkačkou CZS 40 Titán nebo
hašení systémem CCS COBRA!
Pokud se najde, rádi takovou báseň
v Hasičských novinách otiskneme.
redakce

Srážka autobusů

Dvě jednotky pražských hasičů
zasahovaly 4. prosince 2019 v ulici
Roztylská v Praze 11 u nehody
dvou autobusů. V jednom cestovaly

děti. V době příjezdu jednotek byly
všechny osoby mimo havarovaná
vozidla, hasiči pomohli s tříděním
zraněných a jejich transportem do
sanitních vozů. Hasiči zajistili nehodu proti vzniku požáru, následné
odklízení nehody zajistila jednotka
hasičů pražského dopravního podniku. Operační středisko na místo
vyslalo příslušníky posttraumatického týmu pražských hasičů na
pomoc účastníkům nehody.
HZS hl. m. Prahy.
Foto Roman Púta

Požár bistra

Komplikovaný prosinec má
jistě provozovatel jednoho bistra
v Trutnově. Právě tam totiž zamířilo celkem pět jednotek požární
ochrany. Při příjezdu jednotek
na místo události byl vidět silný
kouř. V zasaženém bistru hořelo
plamenem, prostory se nacházely v přízemí domu. Hasiči zahájili
okamžitě hasební zásah a z prostor
vynesli několik tlakových lahví,
které museli zchladit. Zároveň provedli průzkum celé budovy, zda se
v zakouřených prostorech nenachází
nějaké zraněné osoby. Všechny,
které však v objektu v době požáru
byly, se samovolně evakuovaly
před příjezdem jednotek na místo

události. Po likvidaci požáru hasiči
ještě celý objekt odvětrali a požářiště začal ohledávat vyšetřovatel
hasičů. Zjistil, že za vznikem požáru
stála s největší pravděpodobností
nedbalost, kdy došlo ke vznícení
oleje na pánvi a následnému rozšíření požáru. Škoda, kterou plameny
napáchaly, byla vyčíslena na 800
tisíc korun. Díky rychlému zásahu
jednotek požární ochrany se podařilo uchránit hodnoty představující asi
6 milionů korun. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Trutnova
a JSDH Trutnov-Horní Staré Město,
Mladé Buky, Svoboda nad Úpou
a Hajnice.
HZS Královéhradeckého kraje

V Mokrosukách se zaběhl do
kanalizačního potrubí menšího
průměru drsnosrstý jezevčík. Toto
potrubí mělo délku asi 200 m. Zvíře
zalezlo tak daleko, že i při použití
veškerých dostupných prostředků
se ho hasičům nedařilo dostat
ven. Za přispění místních, kteří
disponovali kanalizační kamerou
se povedlo psa lokalizovat. Po konzultaci situace se starostou obce
se přikročilo k odbagrování části
komunikace a obnažení kanalizač-

ního potrubí. Hasičům se podařilo rozbrusem otevřít kanalizační
trubku a milého psíka poslední dva
metry k vytvořenému otvoru dostrkat uzavřenou natlakovanou hadicí
B. Poté si ho převzal majitel. Místo
události bylo zajištěno a předáno
starostovi obce. Ačkoliv se to tak
nemusí jevit, jednalo se o značně
náročný zásah.
kpt. Mgr. Petr Poncar
tiskový mluvčí HZS
Plzeňského kraje

Jezevčík v kanalizaci

43 hasičských jednotek v akci
Zásah jednotek na skládce komunálního odpadu u Siřejovic,
okres Litoměřice byl ukončen
likvidací ohniska 4. prosince.
Během čtyřech dnů u požáru za-

sahovalo celkem 43 hasičských
jednotek. Původně vyjelo k požáru
dne 1. prosince šest hasičských
jednotek. Hořelo na ploše 70 × 100
m, zasahovalo 32 hasičů. Na místě
bylo i rypadlo ze Záchranného
útvaru HZS z Jihlavy. Na místo
byla povolána další těžká technika.
Na místo byl vyžádán také měřící
vůz na měření látek v ovzduší.
V dalších dnech byly   síly a prostředky dále  navyšovány.
HZS Ústeckého kraje
Foto: Pavel Pech

Dopravní nehoda
Dne 3. prosince měli vyhlášený poplach hasiči ze stanice Zlín
a dobrovolná jednotka z Vizovic.
Krajské operační středisko jednotky
vyslalo k dopravní nehodě dvou
osobních vozidel k obci Lutonina
na Zlínsku. Při nehodě byla zraněna
jedna osoba, které hasiči poskytli
předlékařskou pomoc a následně
asistovali záchranářům při jejím
dalším ošetření. Zraněného nakonec
záchranáři odvezli do nemocnice
k dalšímu vyšetření. Dále hasiči
stabilizovali jedno z vozidel, které po nehodě skončilo na boku
v příkopě. U obou vozidel odpojili
autobaterie a provedli protipožární
opatření. Nehoda v daném místě
komplikovala plynulý průjezd, proto
hasiči usměrňovali dopravu. Šetření
příčiny nehody si převzali dopravní
policisté. Na místo byla přivolána
odtahová služba, která s pomocí hasičů vozidlo z příkopu vytáhla zpět
na cestu a naložila na odtahový vůz.
Nakonec hasiči provedli závěrečný
úklid vozovky od střepů a úlomků
z nabouraných vozidel.
por. Mgr. Lucie Javoříková,
tisková mluvčí HZS
Zlínského kraje

Hasiči
účastníky nehody

Jedno osobní auto havarovalo
3. prosince na dálnici D6 u Kynšperka nad Ohří. U nehody zastavili hasiči z drážní jednotky SŽDC
Cheb, kteří zrovna projížděli kolem.
Hasiči stihli postavit auto se zapnutými majáky před havarovaný vůz
a umístit na silnici výstražný trojúhelník, poté zezadu přijelo další
osobní auto, které do hasičského
vozidla narazilo. Nehoda se stala
v místě dálničního mostu, povrch
vozovky zde byl v ranních hodinách
kluzký. Při nehodě se zranily dvě
osoby, převzala si je posádka záchranné služby. Přivolaní hasiči ze
tří jednotek zajistili místo nehody,
provedli protipožární zabezpečení
a zlikvidovali větší únik provozních
kapalin. Kvůli nehodě byl provoz na
silnici celé dopoledne ve směru na
Sokolov zcela uzavřený. Zasahující
jednotky: HZS Sokolov, HZS CHZ
Sokolov, JSD Kynšperk nad Ohří,
HZS Karlovarského kraje.

nehody se zraněním, při které se
na křižovatce před Milínem střetla
dvě osobní vozidla. Jednotka se
proto rozdělila a cisterna s menší
nádrží na vodu zůstala u nehody,
kde hasiči usměrňovali dopravu do
vyšetření kolize Policií ČR. Velitel
čety, velkoobjemová cisterna a automobilový žebřík pokračovali do
Solenic. Velitel zásahu po příjezdu
informoval, že jde o rozvinutý

požár pod plechovou střechou.
Z hořícího domu se dostaly tři osoby, dvě byly nadýchané toxickým
kouřem, jedna z nich i popálená.
Zdravotnická záchranná služba je
převezla do nemocnice. Náročný
zásah za použití dýchací techniky
si vyžádal přivolání dalších hasičů
na střídání a také protiplynového
automobilu s větší zásobou tlakových lahví do dýchacích přístrojů.
Na místo se dostavil i řídící důstojník územního odboru. Po téměř
dvou hodinách měli hasiči požár
pod kontrolou a pokračovalo rozebírání konstrukcí a dohašování,
závěrečná likvidace byla ohlášena
půl hodiny před půlnocí. Starosta
obce zajistil uživatelům domu
náhradní ubytování. Vyšetřovatel
vyčíslil škodu na tři miliony korun,
příčina vzniku požáru je předmětem dalšího vyšetřování.
dle zprávy
kpt. Ing. Jaroslava Gabriela
HZS Středočeského kraje

Systém pro zasněžování
spojencem hasičů

Jednotky druhého stupně vyjely v prosinci k požáru zahradní
kolny v Kořenově na Jablonecku,
a to z důvodu přítomnosti žhavého
popela. Kolna byla požárem zcela
zničena. Požár se rozšířil také na
sousední rodinný dům, kde shořelo podbití domu. Přístup k místu
zásahu byl velmi komplikovaný
až nepřístupný. Hasiči z Příchovic
využili znalosti místního terénu
a zvolili netradiční cestu přímo
po přilehlé, tou dobou promáčené,

sjezdovce v areálu U Čápa. Hasební látku jednotky čerpaly ze
zasněžovacího systému místního
ski areálu, díky kterému čerpaly
vodu do cisteren rychleji, což hasičům pomohlo uchránit majetek
v hodnotě 2,5 mil. Kč. Škoda celé
události byla stanovena vyšetřovatelem příčin požárů na cca 100
tis. Kč. Za pomoci termokamery
hasiči vyhledali skrytá ohniska
požáru, která se jim následně
podařilo také uhasit. V místě
události zůstala místní jednotka
hasičů jako dohlídka pro případné
znovu rozhoření skrytých ohnisek.
Na místě zasahovaly dvě jednotky
profesionálních hasičů Jablonec n.
Nisou a Tanvaldu a čtyři jednotky
dobrovolných hasičů JSDH Kořenov-Příchovice, Kořenov-Horní
Polubný, Harrachov a Desná.
por. Bc. Lucie Hložková
Foto: HZS LK

Události

Krátce
Zásah na lešení

Na přelomu listopadu a prosince bylo rušno ve Znojmě v ulici
Kovářská. Záchranná služba zde
potřebovala pomoc s transportem
pacienta z lešení na místním kostele. K zásahu vyjely tři zásahové
vozy včetně hasičů-lezců a automobilového žebříku. Muž musel být
již na lešení resuscitován a posléze
na pokyn záchranné služby byl
s pomocí automobilového žebříku
transportován z lešení k sanitce.
Zdroj: Jaroslav Mikoška,
tiskový mluvčí HZS JmK

Kamion do cíle nedojel

Dvě jednotky hasičů zasahovaly
v sobotu 7. prosince 2019 u nehody
kamionu u Rozkoše na Pelhřimovsku. Nehoda se obešla bez zranění
osob. K ohlášené nehodě vyjely
jednotky profesionálních hasičů
ze stanic v Humpolci a Havlíčkově Brodě. Vůz skončil po nehodě
mimo komunikaci. Nehoda se
obešla bez zranění osob. Hasiči
provedli na havarovaném vozidle
protipožární opatření a místo události technicky zabezpečili. Na
vyproštění kamionu byla na místo
povolána specializovaná firma.
Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová,
tisková mluvčí HZS Kraje
Vysočina

Záchrana lesního dělníka
Dvě jednotky hasičů zasahovaly
v prosinci v lese u obce Jakartovice,
místní část Hořejší Kunčice (okres
Opava), u záchrany lesního dělníka
(26 let), kterého zavalil možná až
dvoutunový kořenový koláč po
pokácení statného smrku. Hasiči
nejprve použili na nadzvednutí
gumové nafukovací vaky, pak
pomohla sekerka a odlamování
kousků kořenů a ztvrdlé hlíny
rukama. Lesní dělník kácel ve
smrkovém lese stromy. Po pádu
jednoho z nich odřezal od kmene
o průměru asi 50 cm mohutný kořenový koláč, který zůstal stát na
„hraně“. Muž pokračoval kácením
dalšího smrku, který ale při pádu
zavadil o stojící „koláč“. Ten neo-

čekávaně spadl - přímo na břicho
a pánev lesního dělníka, končetiny
a hlava zůstaly mimo ohromnou
hromadu hlíny, kamení a kořenů.
Na tísňovou linku zavolali spolupracovníci, na které ještě dokázal
zahvízdat. Jako první byl na místě
tým ZZS MSK, pak přijela jednotka Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje (HZS
MSK) ze stanice Opava a chvíli po
ní i jednotka dobrovolných hasičů
Jakartovice-Bohdanovice. Ihned
se snažili těžký kořenový koláč
zvednout pryžovým nafukovacím
vakem (se speciálním klínem),
který je ale nejúčinnější při zvedání havarovaných dopravních
prostředků, zde se bořil do koláče.

Zbytek tedy musely zařídit silné
ruce hasičů i zdravotnických záchranářů – ručním odhrabováním
zbytků hlíny hlavně kolem pánve
zraněného muže, chvílemi odsekáváním kořenů sekerkou. „Doslova
se nám ho podařilo vyrvat,“ poznamenal velitel zásahu z HZS MSK.
Pak museli hasiči ještě proklestit
70 metrů dlouhý pruh hustým
lesním porostem, kudy byl muž
odnesen na nosítkách až k sanitce,
čekající na zpevněné cestě, opět ve
spolupráci hasičů a zdravotnických
záchranářů. Ta muže odvezla až
k vrtulníku LZS.
Zdroj: HZS
Moravskoslezského kraje

Boj s kyselinou dusičnou
Únik nebezpečné látky na komunikaci řešili v nedávné době
zábřeští a šumperští profesionální
hasiči v Postřelmově. K zásahu
byly vyslány operačním střediskem dvě profesionální jednotky,
a to ze Zábřeha a ze Šumperka. Po
příjezdu na místo zjistily, že uniklo
asi 5 litrů kapaliny z kontejneru,
který byl umístěný na návěsu
kamionu. Kyselina v koncentraci
méně než 65% vytekla na nákladní
plochu auta a částečně i na komunikaci. Hasiči látku neutralizovali
a provedli důkladný oplach všech
zasažených ploch, automobilu
i kontejnerů, ve kterých se látka
převážela. Následně kyselinu z po-

škozeného kontejneru přečerpali do
náhradního barelu. Náklad byl poté
odvezen. Hasiči dekontaminovali
a neutralizovali veškeré použité
ochranné prostředky. Při události

nebyl nikdo zraněn a nebylo ani
ohroženo životní prostředí.
dle zprávy por. Mgr. Lucie
Balážové, tiskové mluvčí HZS
Olomouckého kraje
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Halifax 6. prosince 1917:

Apokalypsa ohně, vody a mrazu
Norská loď Imo byla výbuchem
vyvržena na pobřeží

Krátce po deváté hodině
ranní dne 6. prosince 1917
postihl kanadský přístav Halifax katastrofální výbuch, který
zanechal v dějinách tragickou
bilanci: téměř 2 000 mrtvých
a 9 000 zraněných. Jedná se
o jednu z největších explozí
v dějinách lidstva, kterou
způsobila klasická výbušnina. I v roce 1945, kdy byly
svrženy atomové pumy na japonská města Hirošima a Nagasaki, byl výbuch v Halifaxu
připomínán jako srovnávací
ekvivalent, aby si veřejnost
mohla udělat obrázek o síle
jaderných zbraní.

Dobový snímek hřibovitého mraku po
výbuchu

?

Lodní srážka

Příčinou výbuchu s obrovskou
devastující silou byla srážka dvou
nákladních lodí. Norská loď Imo
se srazila s francouzskou lodí
Mont Blanc, které měla v nákladovém prostoru 2400 tun výbušniny
TNT – trinitrotoulenu (právě na
jednotky TNT se přepočítává ráže
i moderních jaderných zbraní). Na
francouzské lodi se nacházely i další
dvě stovky tun hořlavin. Po krátké
době po kolizi Mont Blanc vybuchl.
Následovala ničivá tlaková vlna
i vlna tsunami vysoká 16 metrů.
Ve zničeném městě brzy vypukl
katastrofální požár. Výbuch se
odehrál v časovém kontextu první
světové války, proto se nelze divit,
že jej někteří lidé považovali za dílo
německé armády. Halifax byl totiž
důležitým vojenským přístavem,
který zásoboval evropská bojiště.
Brzy však svět pochopil, že v tomto případě se nejednalo o úmysl,
nýbrž o nešťastnou souhru náhod,
které osud proměnil v sérii krutých
zkoušek pro toto kanadské město.

„V pekle nebylo
místo…“
Po více než sto letech se výbuch
v Halifaxu stává již ikonickým
mementem, ke kterému se hledí
jako k pomyslnému historickému
památníku. Je často připomínán
zejména v domovské Kanadě
a SA, kde badatelé i nyní rozkrývají konkrétní osudy přeživších
účastníků této katastrofy. V Hasičských novinách by tak určitě
neměla chybět připomínka obětí
z řad hasičů. Byli to právě hasiči
z Halifaxu, kteří se snažili aktivně
bojovat s ohněm na palubě lodi
Mont Blanc. Ta totiž nevybuchla
na moři, ale byla odtažena k jednomu z přístavních mol. Zde k ní
dorazila jednotka vybavená prvním
hasičským automobilem na území
Kanady, kterému se říkalo Patricia.
Jednalo se o vůz značky American
La France s vybavením pro hašení
hořících chemikálií. Zároveň na
místo předpokládaného zásahu
vyjela i koněspřežná stříkačka.

Pokus o uhašení požáru na palubě
Mont Blancu se nezdařil. Výbuch
usmrtil sedm z osmi hasičů, kteří
se nacházeli v blízkosti přístavního mola. Jako zázrakem přežil
jeden z hasičů – řidič automobilu.
Přeživší Billy Wells to později lakonicky okomentoval: Myslím, že
pro mě nebylo v pekle místo. Wells
utrpěl rozsáhlé popáleniny a další
zranění. Navíc jej vlna způsobená
výbuchem stáhla do moře, kde se
málem utopil. Přežil!

Následky výbuchu

V centru výbuchu dosáhla teplota hodnoty 5 000 °C, zvuk exploze
prý bylo slyšet až na vzdálenost
200 kilometrů. Nad epicentrem
výbuchu zrodila stoupající ohnivá koule přes kilometr vysoký
hřibovitý mrak, ne nepodobný
tomu, co v roce 1945 vyrostl nad
japonskou Hirošimou. Specifikem
při výbuchu v Halifaxu byly vážné
úrazy očí, které v mnoha případech
končily slepotou. Řada lidí totiž
sledovala hořící Mont Blanc za
okny, které tlaková vlna po výbuchu vyrazila a proměnila v tisíce
malých projektilů. Na 250 lidí přišlo o jedno oko, pro desítky dalších
měla nastat po výbuchu v Halifaxu
trvalá tma. Stejně jako na požár
Mont Blancu, tak i na jeho výbuch
jako první reagovali hasiči, kteří
měli v Halifaxu celkem 8 stanic
s motorovými vozidly i koněspřežnými stříkačkami. K úsilí hasičů
se připojili i vojáci, námořníci
a policisté. Pomník hasičům, kteří
zahynuli při výbuchu, je od roku
1992 umístěn v ulici Duffus Street.

Požár i mráz
Památník obětem katastrofálního výbuchu v Halifaxu v roce 1917.

Po tlakové vlně a přílivové
vlně tsunami se městem začaly

Moderní technologie stvořily i animace šíření požáru

Události v Halifaxu vyvolaly silnou národní i mezinárodní
solidaritu

šířit i obrovské požáry. Je nutné si
uvědomit, že se neštěstí odehrálo
v zimních měsících, takže každá
jednotlivá kamna v zasažených
domech a bytech byla zdrojem
požárů. Dále byly ve městě na začátku zimy i velké zásoby paliva.
Rizika plynula také z muničních
armádních skladů na pevnině.
Naštěstí se již druhý katastrofální výbuch nekonal. Do Halifaxu
spěchali hasiči z okolních obcí,
kterým práci komplikovala neexistující standardizace vybavení
a městských hydrantů. Přesto
se dařilo ještě téhož dne dostat
rozsáhlé požáry zmučeného města pod kontrolu. Apokalyptické
chvíle pro Halifax však s nocí
neskončily. Ačkoli to nebylo pro
začátek zimy úpl ně obv yk lé,
poklesla výrazně teplota a z oblohy začalo hustě sněžit. Po vlně
tsunami a požárech museli obyvatelé v polozbořených domech čelit
i krutému zimnímu počasí. Tím
však osud vyčerpal pro Halifax
všechny zkoušky a město se mohlo
začít věnovat pomoci postiženým
i obnově infrastruktury.

mnohasetkilové části lodní kotvy
Mont Blancu byly výbuchem vrženy kilometry daleko. Jediným
plavidlem v přístavu, které výbuch
přečkalo bez úhony, byla Acadia,
přezdívaná později jako „šťastná
loď“. Po vyřazení ze služby byla
zakotvena v Halifaxu jako námořní muzeum. O výbuchu v Halifaxu

Epilog

Sesterské vozidlo halifaxské Patricie

Tragédie v Halifaxu v roce 1917
iniciovala jednu tradici, která bude
platná i o letošních Vánocích.
Jako poděkování bostonskému
Červenému kříži za pomoc při
odstraňování následků katastrofy,
věnuje samospráva Halifaxu každý rok tomuto americkému městu
oficiální vánoční strom. Jaký byl
osud viníků tragédie, lodí Imo
a Mont Blanc? Norská Imo byla
vržena vlnou tsunami na pobřeží.
Mont Blanc byl výbuchem zcela
rozmetán. O síle exploze svědčí
fakt, že například palubní dělo či

byl v roce 2003 natočen dvojdílný
kanadský televizní film Nezdolné
město.
připravil Mirek Brát
Zdroje: halifax.ca, redcross.ca,
canadianhistory.ca,
britannica.com, wiki, flickr

Jedinou lodí, která bez úhony přečkala výbuch v Halifaxu, byla kanadská Acadia
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Nasazení hasičů
proti kůrovcové
kalamitě
(dokončení ze strany 1)

ha), ale to vždy po dohodě se zřizovatelem jednotky, tedy starostou
obce, která jasně stanoví pravidla
a způsob úhrady nákladů dané
jednotce,“ uvedl člen Ústřední
odborné rady represe za Pardubický kraj Jan Soural ze Svitav.
„Z tohoto vyplývá, že se nejedná
o žádnou direktivu politických
garnitur či funkcionářů SH ČMS,“
poznamenal R. Kučera. Vlastně se
v tomto světle nejedná o nic, co by
mnohde již neprobíhalo. Dobrovolní
hasiči i hasiči z povolání leckde
v ČR v rámci pravidelné i základní
odborné přípravy již stromy napadené kůrovcem kácejí. Samozřejmě
se nejedná o žádné masivní a plošné
nasazení.
V Pardubickém kraji samozřejmě
řešili i financování této „výcvikové“
činnosti. Hejtman Martin Netolický
konstatoval, že možné využití hasičské jednotky bude zajištěno úhradou
nákladů spojených s těmito pracemi.
Pardubický kraj by proto vedle
dotace pro vlastníky lesů podpořil
také zřizovatele jednotek, tedy obce,
které by získaly finanční prostředky
na pokrytí této případné činnosti.
„To je svým způsobem logické.
Veškerá činnost jednotek sborů
dobrovolných hasičů, byť je její
přidanou hodnotou zvýšení odborné úrovně, musí být finančně
kryta.  Obecní rozpočty v kapitole
zajištění požární ochrany na to
nesmí doplácet,“ zdůraznil vedoucí
ústřední odborné rady represe pan
Robert Kučera a doplňuje: „Věřím,
že jsme těmito několika řádky informací alespoň minimálně přispěli
k uklidnění situace. Krátce řečeno:
Nechystá se žádné masivní nasazování dobrovolných hasičů proti
kůrovci. Nejedná se o žádné nabídky dobrovolných hasičů Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska na
jakékoli takové práce. Dobrovolní
hasiči mají prostor ke zvýšení odborné úrovně práce s řetězovými
motorovými pilami. Konečné slovo
při využití jednotky PO i jejím
financování za případné kácení má
samozřejmě zřizovatel a nikdo jiný.“

HASIČSKÉ NOVINY 24/2019 l www.hasicskenoviny.cz

Přínosný projekt pro děti speciálních škol
Univerzita Jana Amose Komenského Praha realizovala vloni
výzkumný projekt. Jeho cílem byla podpora občanské kompetence žáků speciálních škol ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Projekt patřil pod Evropské strukturální
a investiční fondy a Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Při jeho realizaci bylo úzce spolupracováno s MŠMT,
náklady přesáhly 1,5 mi Kč.
Realizační tým tvořili hlavní
odborný garant univerzity Jiří
Víšek, dále Lukáš Stárek, František Parkan, Helena Zlámalová
a Kateřina Ledrová. Odborným
garantem byl rovněž Libor Zikeš,
ředitel ÚO HZS v Jičíně, který se
fyzicky zúčastnil všech projektových týdnů. „Proběhly schůzky
s řediteli speciálních škol z Dubé,
Nového Boru, Teplic v Čechách,
Kraslic, Sokolova. Krupky a Ústí
nad Labem. Cílem bylo seznámení s metodikou a cílem projektu,
analyzovat vybraná rizika jednak
z oblasti zvláštních a mimořádných událostí a také běžných rizik,
se kterými se děti mohou setkat
kdykoliv v běžném životě. Účelem
bylo, aby děti dokázaly reagovat na
dané podněty, například poskytnutí
nebo přivolání první pomoci a seznámily se s informacemi a pojmy
k požáru, havárii, evakuaci, ale
také šikaně, ublížení a zneužívání
a podobně,“ uvedl Libor Zikeš.

Významnou součástí teoretické
výuky se stalo používání názorných pomůcek, které usnadňovaly
žákům pochopení učiva. „Navrhl
jsem pořízení pomůcek, vytvořil
návrh pracovních sešitů a ochranných pomůcek, například reflexních vest, figuríny, pracovních
listů, záchranné brašny pro první
pomoc a další,“ připomněl. Libor
Zikeš oslovil Záchranný kruh
bezpečí a s jeho pomocí byl pořízen názorný model lidského těla,
byly využívány buzoly. Náklady
na první vlnu projektu činily 794
tisíc Kč. Metodika byla realizována
v letech 2017–2019 a zakoupené
pomůcky zůstaly k využití dotyčným školám.
Následovaly výjezdy do jednotlivých škol a projektové týdny byly
realizovány za účasti vychovatelů,
žáků na stanicích záchranných
složek na doporučení odborného
garanta Libora Zikeše. Dětem bylo
prakticky vysvětleno, jak nahlásit

Den sváteční pro Zasloužilé hasiče
Páteční den – 8. listopad 2019
– byl svátečním dnem pro bratry
Zdenka Nakládala z Krasic, Jiřího
Mrázka z Čehovic a Josefa Koukala
z Určic. Z rukou náměstka starosty
SH ČMS Lubomíra Janeby převzali
naše nejvyšší vyznamenání – titul
Zasloužilý hasič. Tento akt se
uskutečnil v překrásném sále při-

byslavského zámku. Je to krásné
poděkování za jejich celoživotní
práci v hasičském sboru. Prvním
gratulantem byl starosta Okresního
sdružení hasičů v Prostějově Jan
Brabec, který bratry doprovázel
do Přibyslavi.
(jb) Foto: archiv jb

Movember

měl mezi
hasiči úspěch
To, že profesionální i dobrovolní
hasiči zachraňují životy, zdraví
a majetek, je všeobecně známo.
Můžeme je vidět u požárů, dopravních nehod a jiných mimořádných
událostí, kdy mnohdy s nasazením
života pomáhají. Letos poprvé
z popudu Novoměstské nemocnice
podpořili charitativní akci Movember. Výzva se setkala s velkým
ohlasem. V úterý 26. 11. 2019
odpoledne se na hasičské zbrojnici
v Novém Městě na Moravě sešlo
56 „vousáčů“ z HZS KV PS Velké
Meziříčí sm. C a SDH Nové Město
na Moravě, Olešná, Bobrová, Křídla, Maršovice, Pohledce, Odrance,
Rokytna, Slavkovic, Radňovic,
Herálce a také podnikoví hasiči
ze ŽĎASu Žďár nad Sázavou
k skupinovému holení v rámci
akce Movember. Tím podpořili
Nadační fond Muži proti rakovině.
Za aktivní spolupráce studentů ze
Střední školy obchodní a služeb
SČMSD Žďár nad Sázavou, s.r.o.,
obor kadeřník, se vybralo 15.000
Kč. Částka poslouží k prevenci
rakoviny prostaty. Název vznikl
jako hybridní složenina dvou
anglických slov, knír (moustache)
– vyjadřující typicky mužský znak
– a listopad (November). Každoroční celosvětová akce je viditelná
už na začátku listopadu, kdy se
muži oholí a do konce měsíce si nechají růst knírek.
(dd)

Informace

mimořádnou událost na tísňové
linky, proč linky nezneužívat
v návaznosti na možné následky takového jednání. Nechyběla
např. témata o zásadách správné
cesty do školy s upozorněním na
možná rizika, chování na silnici.
„Zdůrazňovali jsme situace a jejich
řešení spojené s problematikou
drog, nálezu injekčních jehel, kyberšikany, zásad chování ve vlaku,
ztráty orientace v přírodě, dotýkání
se divokých zvířat. Nechyběly informace a názorné ukázky na téma
„záchranáři a uniformy“, požár
a jak mu předcházet, o následcích
manipulace s pyrotechnikou, vě-

novali jsme se zdravotní přípravě.
Současně s výukou probíhaly názorné ukázky dané problematiky,
což děti velmi zaujalo,“ připomněl
Libor Zikeš tím, že důležité bylo
opakování učiva z předchozích
projektových týdnů.
Testování zapojených žák ů
probíhalo ve spolupráci se supervizory po každém projektovém
týdnu, žáci odpovídali na předem
připravené otázky. Po prvním
roce realizace projektu byl znatelný nárůst znalostí u testovaných
žáků. Vyučování přispělo k jistotě
a samostatnosti žáků, získali nové
potřebné informace.

Projekt jednoznačně prohloubil
znalosti dětí ze socioekonomicky
znevýhodněného prostředí v rozmezí 1. -3. třídy a byl odpilotován
na počet 90 dětí. Podle slov Libora Zikeše byl cíl zcela naplněn,
zapojené děti vykazovaly lepší
znalost z dané problematiky, než
tomu bylo na začátku. Hlavním
přínosem řešitelského týmu bylo
zjištění, že další vize musí směřovat k prohloubení znalostí u všech
dětí v základních školách napříč
Českou republikou. Jak zdůraznil
řešitelský tým, bezpečnostní prostředí v rámci republiky prochází
silnou transformací a je potřeba
připravovat také nejmladší občany
na paletu bezpečnostních hrozeb
a rizik. Za zmínku stojí bezpečnost v rámci kyberprostoru, děti
by měly vědět, jakým způsobem
pracovat na sociálních sítích. Tuto
oblast doporučuje realizační tým
akceptovat v dalších projektech,
které se budou v ČR realizovat.
„Chtěl bych poděkovat poskytovatelům projektu za vstřícnost při jakékoliv komunikaci
a poděkování patří rovněž všem
členům řešitelského týmu včetně
zapojených institucí za usilovnou
a kvalitní práci,“ dodal ředitel ÚO
HZS v Jičíně Libor Zikeš.
Věra Nutilová. Foto: autorka

Na Kaňk třeba po čtyřech
V Bukovině u Čisté na Semilsku pořádají hasiči každoročně
soutěž v požárním útoku, která
přiláká velký počet soutěžících
nejen z Libereckého kraje. „Jde
o poslední klání, takže je to nejen
o výkonech, ale také dobré zábavě,
tedy pěkný srandamač,“ sdělil člen
organizačního týmu Jiří Hanousek.
Pravidla jsou vcelku jednoduchá.
K provedení je potřeba stroj PS 8,
savice, požární nádrž s vodou, dopravní vedení a dva útočné proudy,
ale neběhá se po hřišti. Trasa vede
do pořádného kopce s převýšením
22 metrů a sklonem pětačtyřicet
stupňů. Kopec není jednoduché
zdolat. Na betonové ploše Pod Kaňkem je start na rovině, je vytvořeno
sací vedení a nastartován stroj.
Hasiči vybíhají na trasu s hadicemi
a rozdělovačem. Zadýchávají se po
několika metrech, hadice každým
krokem těžknou. Při pohledu na
vrchol Kaňku mnozí nabývají dojmu, že je kopec nekonečný a že se
tam nikdy nedoplazí, smolaři občas
uklouznou a sjedou pár metrů níž,
jiní dorazí na kopec po čtyřech

a jen výjimky to zvládají v relativní pohodě. Když dorazí nahoru
před terče, dorazí voda a oni se
s úlevou a velkým soustředěním
snaží o dosažení terče, což se ne
vždy podaří. A poté s výzbrojí pospíchají zpátky do prostoru startu,
aby se pobavili při výstupu svých
soupeřů. „Uznání patří všem, kteří se na kopec vydají. Ale hasiči
a hasičky jsou bojovníci. Výhodou
je suché počasí, při dešti se trasa

stává jedním velkým tobogánem,
který ovšem hasiči stejně zdolávají
bez větší újmy. Pro každé družstvo
připravuje náš sbor malé ceny. Letos se zúčastnilo pětadvacet družstev, mezi nimi také týmy okresu
Pardubice a Žďáru nad Sázavou.
V ženách zvítězily hasičky Škodějova a v mužích Dolní Sytová,“
upřesnil Jiří Hanousek.
Věra Nutilová
Foto: Jiří Hanousek

a náměstka hejtmanky klíče od
vozidla a hosté pokřtili automobil
sklenkou šumivého vína . Hasičský
automobil byl pořízen za přispění
účelové dotace pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí od MV
GŘ HZS ČR ve výši 450.000 Kč,
dotace od Středočeského kraje
z fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS ve výši 300.000
Kč a z rozpočtu obce Všechlapy ve
výši 553.405 Kč. Celkové náklady

na pořízení nového DA 1.303.405
Kč. Všechlapští hasiči v tomto již
předvánočním období dostali velmi
cenný a prospěšný dárek. Bude
sloužit nejen pro případy mimořádných událostí, k ochraně obyvatel,
ale také pro družstvo psovodů,
které je u SDH ustaveno a zejména
pro činnost mladých hasičů.

Všechlapští hasiči již obdrželi vánoční dárek
V nedělní odpoledne 24. 11.
2019 zaplnili v obci Všechlapy
místní obyvatelé, hasiči a jejich
technika prostor před tamní restaurací a obecním úřadem. Na
pozvání obce a sboru dobrovolných
hasičů se konalo veřejné slavnostní předání nového dopravního
hasičského automobilu typu TGE
MAN DA – L1Z do užívání jednotce SDH Všechlapy. Této, pro
místní hasiče významné akce, se
jako hosté zúčastnili představitelé
Středočeského kraje a jeho úřadu, integrovaného záchranného
systému okresu, zástupci obcí
a hasičského okrsku. Úvodní slovo
patřilo starostovi obce Miroslavu
Šnejdarovi, který seznámil veřejnost se všemi aktivitami obce,
které vyvíjela za účelem získání
potřebných finančních prostředků
na nákup vozidla. 1. náměstek hejtmanky Středočeského kraje Ing.
Miloš Petera zdůraznil podporu
Středočeského kraje obcím pro
vybavenost jednotek PO. Ocenil
aktivní činnost dobrovolných

hasičů pro rozvoj obcí ve vztahu
k požární bezpečnosti občanů,
řešení mimořádných a krizových
situací, výchově mladé generace
i udržení kultury. Následně ocenili
významný podíl obce a Středočeského kraje na obstarání nového
hasičského automobilu i poslanec
Parlamentu ČR Radek Rozvoral
a ředitel ÚO HZS v Nymburce
plk. Ing. Luděk Turek. Poté byl již

představen nedočkavé veřejnosti
hasičský automobil v plné kráse.
Vyjel ze vrat hasičské zbrojnice
za asistence kolektivu mladých
hasičů se zapnutým výstražným
zařízením. Následovalo požehnání od jáhena Mgr. Jaroslava
Pekárka nejen hasičskému autu,
ale i hasičům pro jejich záslužnou
činnost. Velitel jednotky SDH Jan
Pivko převzal z rukou starosty obce

František Hep
Foto: archiv FH

Kaleidoskop zajímavostí
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Rozhovor s Lubomírem Janebou
o VI. sjezdu SH ČMS
Rozhovor s Lubomírem
Janebou, 1. náměstkem starosty SH ČMS a vedoucím
ústřední odborné rady vnitro
organizační o nadcházejícím
VI. sjezdu, který se bude konat v červenci 2020.
Co bude hlavním úkolem VI.
sjezdu?
VI. sjezd se schází po pěti letech
tak, jak řeší stanovy, kdy končí
volební období všech funkcionářů
a stejně jako všechny minulé sjezdy má za úkol zhodnotit uplynulé
pětileté období. Byl schválen program sdružení SH ČMS pro období
2015-2020 a sjezd by měl říct,
jak jednotlivé úkoly se podařilo
nebo nepodařilo naplnit. Zároveň
proběhne i volba představitelů
sdružení, starosty, náměstků starosty, výkonného výboru a členů
a předsedy ústřední a kontrolní
revizní rady.
Jaká je úloha delegátů a jaké
mají kompetence?
Klíč bude stejný, jaký jsme
použili v roce 2015. S hlasem
rozhodujícím bude přítomno přibližně 400 delegátů (přesný počet
není znám). Pro volbu delegátů
byl schválen systém, který podle
velikosti okresu určuje počet delegátů. Velký okres jako Žďár nad
Sázavou bude mít více jak deset
delegátů, např. malý okres jako
Most bude mít jednoho delegáta.
Klíč se odvíjí od členské základny
se stavem k 31. 12. 2019. Sjezd se
bude konat v Brně v rotundě Brněnského výstaviště.

Jaký je v současné době vztah
Ministerstva školství a Ministerst va vnitra ke Sdružení
samotnému?
Myslím si, že vztahy jsou velice
slušné, korektní. U ministerstva
školství je nositelem spolupráce
moje kolegyně náměstkyně Monika Němečková. U hasičských
záležitostí je většinou nositelem
spolupráce kolektiv vedení, představován starostou. V rámci možností jsou vztahy velmi dobré,
samozřejmě i když jsou dobré,
mohou být i lepší.

Jaké nastanou pro Sdružení
změny po sjezdu?
Změny budou významné, bude
přijat program činnosti sdružení
pro období 2020–2025, kdy celá
řada úkolů, které si sdružení stanoví, musí odpovídat potřebám
pětiletého období a vůbec stavu
společnosti po roce 2020.
Významným úkolem bude projednání nových stanov sdružení
SH ČMS. Nové stanovy budou
reagovat na potřeby jednotlivých
orgánů, ale zejména sborů dobrovolných hasičů. Budeme některé věci precizovat, některé věci
chceme zjednodušit a učinit více
srozumitelné. Z hlediska toho, že
jsme museli reagovat na ustanovení
nového občanského zákoníku, jako
povinnou,  chceme ustanovit funkci prvního náměstka, který by byl
na všech článcích řízení. Počínaje
ústředím přes všechny pobočné
spolky by se povinně volil první
náměstek. Starosta si určí, který

z jeho náměstků bude jeho prvním
náměstkem. Snažili jsme se toto
precizovat ve vazbě na problémy,
které jsme měli v prvním období,
kdy statutárem je jednotlivcem
v krajích, okresech a sborech
a když ho postihne nějaký zdravotní problém, tak nikdo nemá právo
ho pravomocně zastupovat. Institut
prvního náměstka jsme vybavili
takovými pravomocemi, aby v případě takových nenadálých situací
takový sbor nebo pobočný spolek
mohl dále fungovat. Žádat o dotace, podepisovat žádosti a podobně.
Co očekáváte vy osobně od
sjezdu?
Sjezd má vedle svých pracovních funkcí i nějakou svou
společenskou úlohu, kdy se sejdou
funkcionáři, kteří se dlouhou dobu
neviděli. Sejdou se, vymění si
zkušenosti, řeknou si své radosti
i starosti, ale samozřejmě převažuje
tady ta pracovní část.

Jak se Sdružení podle vás
posune v budoucnu?
Chceme, aby v horizontu nemělo
nikde konec. Tím, jak roste význam
dobrovolnictví v této společnosti,
jak roste i úloha a význam jednotek
dobrovolných hasičů, kdy jejich
členové jsou převážně tvořeny
členy našeho spolku, ten výhled
by měl být optimistický. Když si
vezmeme statistiku, poslední dobou rostou počty zásahů ze strany
dobrovolných hasičů obcí, což je
pozitivní. Je vidět, že i stát počítá
s tou pomocí, ale samozřejmě tak,
jak nám říkají představitelé státu,
krajů a obcí, naše společenská
úloha je nezastupitelná především
ve stále se vysídlujících obcích, kde
jsou hasiči mnohdy jediným nositelem tradic a společenského života.
Máme velmi silnou základnu tvořenou lidmi do 26 let, respektive
mladými hasiči, kterých je více jak
40 tisíc, v tom vidím budoucnost
našeho spolku.
Ptala se Irena Špačková,
tisková mluvčí SH ČMS

Cvičení potápěčů
Ve dnech 26.až 28. listopadu
2019 proběhl v lomu Leštinka
výcvik potápěčské skupiny HZS Jihočeskéhokraje, územních odborů
Český Krumlov a České Budějovice. Potápěči se procvičili ve vzájemné spolupráci a záchrany osoby,
která uvízla v kesonu v hloubce 18
metrů. Osobu bylo potřeba nejprve
nalézt a stabilizovat na nosítka. Následně je zásadní transport nosítek
se zraněným potápěčem bezpečným, kontrolovaným výstupem na

hladinu. Na břehu je pak připravena
barokomora s obsluhou, do které je
postižený přemístěn. Příslušníci se
zdokonalili ve vzájemné spolupráci
při záchraně osob pod vodou a zopakovali si obsluhu hyperbarické
komory, kterou mají ve své výbavě.
Výcviku se zúčastnilo 5 příslušníků územního odboru Český Krumlov a 10 příslušníků územního
odboru České Budějovice.
Václav Svoboda,
územní odbor Český Krumlov

Předposlední listopadový pátek
patřil konání výroční valné hromady SDH Borovany. Zcela naplněný
sál hasičského kulturního domu
navštívilo mimo členů sboru i řada
hostů: za OSH České Budějovice
Ing. Machová, emeritní starosta
KSH Jihočeského kraje Václav
Žižka, starosta města Ing. Petr Jenkner, taktéž i zástupci spřátelených
hasičských sborů z Ledenic, Čejetic a Žabovřesk. Obsáhlou zprávu
o činnosti přednesl starosta sboru
Bc. Lukáš Macht, ve které bylo sděleno následující: zásahová jednotka
absolvovala 10 výjezdů (poslední
odpoledne před valnou hromadou)
se zásahy u požárů, řadou technických zásahů např. při odstraňování
padlých stromů po nárazech větru,
dopravních nehodách apod. Dále
se jednotka podílela na řadě asistenčních službách při akcích města
Borovany. Ke zvyšování odbornosti
se celá zásahová jednotka zúčastnila
praktického školení v dýchací technice, vedoucí oddílů mladých hasičů
byli opětovně proškoleni pro práci
s mládeží. Velmi aktivně si počínala

soutěžní družstva, která se zúčastnila celkem 24 soutěží. Družstvo
mužů již podruhé v historii obsadilo
1. místo v seriálu Velké ceny okresu
České Budějovice v požárním útoku, dobře si vedlo i družstvo žen,
které obsadilo celkově 2. místo.
Dorostenci se zúčastnili řady soutěží mezi dospělými a nasbírali cenné
zkušenosti. Za soutěžní sezónu přibylo do hasičské klubovny celkem
34 nových pohárů za různá umístění
a k tomu 5 putovních. Velmi dobrá je
spolupráce s Okresním sdružením
hasičů v Českých Budějovicích.
Z jeho pověření byla uspořádána
v Borovanech jedna ze soutěží
Velké ceny v požárním útoku a opět
po několikaleté odmlce i závod
v běhu na 100 m s překážkami na
nově vybudované tartanové dráze
za účasti 118 závodníků a závodnic v dorosteneckých a dospělých
kategoriích. Mládeži je ve sboru
věnovaná abnormální pozornost,
o tři oddíly mladých hasičů se stará
7 vedoucích a 5 instruktorů. Podzimní kolo nového ročníku Plamenu
2019/2020 se konalo v Adamově.

Borovanští hasiči bilancovali
V mladší kategorii obsadilo družstvo Borovany III. 2. místo, ve starší
kategorii se umístily Borovany I. na
7. místě a Borovany II. na 5. místě.
Dva starší žáci a dvě mladší žákyně
se zúčastnili v Praze pod vedením
Bc. Martina Tomáška Českého
halového poháru „Memoriál Marty
Habadové“ v běhu na 60 m překážek. Každoročně je pro ně i pro další
mladé hasiče pořádán stanový tábor
v Novohradských horách, který
vždy před prázdninami vybuduje
zkušená parta členů SDH. V letošním roce probíhal již 6. ročník soutěže Mladý záchranář, který pořádá
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Této specifické soutěže se
tradičně zúčastnil jeden pětičlenný
tým pod vedením Mileny Machtové.
Družstvo Borovanští Soptíci v kategorii mladších získalo v prvním kole
1. místo s maximálním počtem 800
bodů a ve finálovém kole na stanici
HZS Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích obsadilo 4. místo
z celého kraje. Pro školní družiny
připravila soutěžní družstva v rámci
Dne dětí instruktáž o hasičské práci

spojenou s praktickými ukázkami. Děti si ve sportovním areálu
vyzkoušely typické věci spojené
s hasičinou. Toto zábavně naučné
odpoledne sloužilo i jako nábor
nových mladých hasičů do našeho
sboru. Nedílnou součástí sboru je
i bohatá kulturní činnost. Herecký
ochotnický soubor Hroší divadlo
nacvičilo a uvedlo v Borovanech
a v řadě dalších obcí hru Rychlé
šípy. Loutkářský soubor Jiskra
sehrál v sezóně 15 pohádek nejen
na domácí scéně v Borovanech, ale
i v Třeboni nebo v Humpolci apod.
Několik členů sboru obdrželo za
aktivní práci čestná uznání sboru
a OSH. Náročný úkol bude čekat
členy sboru v roce 2020, neboť
sbor oslaví 125 let založení a soubor
Jiskra 65 let bohaté a nepřetržité
kulturní činnosti.
Po závěrečném kladném hodnocení nadřízených orgánů byla ke
spokojenosti všech přítomných valná hromada ukončena přátelským
posezením.
Václav Hanzal, SDH Borovany
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HASIČSKÁ KUCHAŘKA
Hasičská kuchařka
– dobré recepty a užitečné rady
Dnes servírujeme: „Mrkvový dort“
V závěrečném čísle Hasičských novin v roce 2019 máte zároveň připravený i poslední recept z našeho seriálu vztaženého k Hasičské kuchařce,
kulinářsko-preventivnímu knižnímu 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 přestupků na úseku
požární ochrany. Jedná se přestupky definované v zákoně č. 133 /1985 Sb,
zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Pokuty za tyto přestupky ukládá hasičský záchranný sbor kraje. Pokuta ve výši do 25.000 Kč
hrozí například tomu, kdo nevytváří v prostorách ve svém vlastnictví nebo
užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru. Stejná pokuta hrozí tomu,
kdo způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin i tomu, kdo vypaluje
porosty či provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem.
Dnes servírujeme: Mrkvový dort dle receptu npor. Mgr.Tomáše Horského
Co budeme potřebovat? 3 vejce, 200 g třtinového cukru, 300 g polohrubé
mouky, 400 g jemně nastrouhané mrkve, 150 ml oleje, 100 ml vody, 1 kypřící
prášek, 1 vanilkový cukr, 1 lžičku citronové kúry, malý hrnek nasekaných
brusinek (cca 10 ml), citrónovou šťávu. Vejce utřeme s oběma cukry, přidáme
olej, vodu, potom mouku s kypřícím práškem, citronovou kůru, brusinky
a nakonec nastrouhanou mrkev pokapanou citronovou šťávou. Směs nalijeme
do vymazané a strouhankou vysypané dortové formy a pečeme při 175 °C
přibližně 60 minut.
Dobrou chuť. Foto: Hasičská kuchařka

Dobrovolní hasiči v zahraničí
Nakoukání k švédským „sousedům“
Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cestování jako
sbírání nových zkušeností a poznatků. S Hasičskými novinami jsme celý
rok cestovali po hasičské mapě Evropy. Je před námi závěrečná cesta.
Zůstaneme při ní na severu. V minulém čísle novin jsme se podívali do
Norska, nyní nás čeká jeho soused – Švédské království.
V zemi najdeme pět typů hasičských sborů. Jedná se o sbory pod
kompetencí obcí, dále o hasičské
sbory průmyslových podniků, hasiče na letištích a armádní hasiče.
Posledním typem sborů jsou dobrovolné hasičské jednotky. V necelých třech stovkách švédských měst
funguje okolo osmi set hasičských
stanic. Z toho je okolo 650 stanic
osazeno převážně dobrovolníky. Zajímavé je, že financování
záchranářských jednotek včetně
hasičů je zajištěno prostřednictvím speciální komunální a vládní
daně. Základní úkoly švédských
hasičů se příliš neliší od těch,
které mají na bedrech naši hasiči.
Jedná se o zdolávání požárů, účast
při likvidaci chemických havárií,

participace při záchraně zraněných
osob v těžko přístupném terénu,
pomoc lidem v kontextu sesuvů
lavin a půdy, zásahy v době povodní, eliminace ropných havárií
ohrožujících přírodní prostředí
apod. Jak se na hasiče ve Švédském
království dovoláte. Jste na území
Evropské unie. I zde tak platí evropské nouzové číslo 112. A jedna
zajímavost na závěr… Švédové
jsou velmi vynalézaví hasiči. Do
jejich činnosti má hodně co mluvit
i armáda. Tak snad nepřekvapí,
že pro uhašení rozsáhlých lesních
požárů byly ve Švédsku nedávno
použity i nadzvukové stíhačky,
které bombardovaly požár, aby
vytlačily z místa vzduch nutný
k hoření. Foto scania.com
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Vypalování porostů

Hala Jablonec
– každoroční
evergreenči obrazovce poččc
na displeji
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Prezident
www.facebook.com/hasicskenoviny
ocenil i hasiče
www.hasicskenoviny.cz
Někde ano!
Někde ne?

Prakticky v každé lodi s nosností nad 500 kg (což je například i čtyřmístný raft) s miniaturním pomocným motorkem
musí být umístěn dvoukilový
hasicí přístroj. A hasicí přístroj
musí být dokonce i na vodním
skútru a menších člunech byť
alespoň jednokilový.
Na celé této zprávě je zajímavé především to, že toto nařízení vydalo o své vůli ministerstvo dopravy, které se vehementně roky brání přidat hasicí přístroje do povinné výbavy
silničních motorových vozidel.
Asi nemá smysl spekulovat o
tom kdo dokázal prosadit hasicí přístroje do lodiček, ani přemýšlet kdo nedokázal prosadit
hasicí přístroje do silničních
motorových vozidel. Spíše bychom měli přemýšlet jak obejít neoblomné úředníky a hasicí přístroje do aut dostat dobrovolně.
Jen vloni hasičská statistika
zaevidovala přes dva tisíce požárů dopravních prostředků a
pracovních strojů, při kterých
zemřelo 40 osob a 250 osob utrpělo při požárech dopravních
prostředků zranění. Snad nikdo
z hasičů nepochybuje, že právě
na silnici může snadno dostupný hasicí přístroj zabránit vel-

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

Cenu za záchranu života obdrželi například studenti 2. ročníku
střední školy Martin Bartoš a Matěj Hulík. Když sjížděli řeku na kánoích viděli, jak 3letý chlapec sjel
s odrážedlem do řeky. Matka, která měla v kočárku další tříměsíční dítě, ihned skočila do vody, aby
zachránila syna. Ve vyhrocené situaci ale nezabrzdila kočárek a i
ten se rozjel do vody a začal okamžitě klesat ke dnu. Martin skočil
do vody přímo k tříletému chlapci, Matěj pádloval rychle k místu,
kam spadl kočárek s tříměsíční holčičkou. Obě děti se jim podařilo z
vody vytáhnout.
Dalším z oceněných byl devatenáctiletý Martin Šimek, který
po automobilové nehodě dokázal i
přes své těžké zranění vytáhnout z
havarovaného vozu, těsně předtím
než celý vůz vzplál, své dva těžce
zraněné kamarády. Za obdobný čin
obdrželi Zlaté záchranářské kříže
Jan Rom a Petr Dřevikovský, kteří z hořícího automobilu vyprostili
jak řidiče, tak jeho spolujezdkyni.
Ocenění si z Hradu odnesl i velitel hasičů z Unipetrolu Petr Krá-
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Setkání hasičů – seniorů
V polovině listopadu uspořádal
výbor XV. okrsku OSH Opava
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Mokré Lazce
setkání hasičských seniorů svého
okrsku. Setkání, které se uskutečnilo v nové hasičské zbrojnici
v Mokrých Lazcích, se zúčastnilo
37 členů z SDH okrsku a tři starostové obcí. Po zahájení a uvítání
přítomných, což provedl starosta místního sboru, se ujal slova
starosta okrsku, který přítomné
seznámil s programem složeným
ze tří bloků a současně přivítal
členy Policie ČR, kterým patřil
právě první blok programu. V něm
byli přítomní senioři seznámeni
s problémy, se kterými se mohou
setkat např. v dopravě (jako řidiči,
cyklisté nebo chodci) a mohli si tak
osvěžit i své znalosti z dopravních
předpisů. Zajímavá byla i další část,
která byla zaměřena na běžný život,
v němž se často stávají „snadným
terčem“ různých „nenechavců“
nebo podvodníků a pomocí videoprezentací se seznámili s různými
praktikami těchto „šmejdů“. Zájem
o projednávanou problematiku potvrdila i bohatá diskuze, která blok
uzavřela. Druhý blok byl věnován
svazové činnosti. Nejdříve si účast-

níci vyslechli zajímavosti z historie
i současnosti SDH Mokré Lazce
(v loňském roce sbor oslavil 130.
výročí svého založení, při čemž
obdržel nový hasičský prapor),
s nimiž je seznámil starosta sboru.
Ve svém vystoupení vzpomenul
i aktivitu kolektivu MH, který dosahuje dobrých výsledků v okrsku
i v okrese. Doplnění jeho informací
provedl starosta obce, který seznámil přítomné s průběhem výstavby
nové hasičské zbrojnice. Výstavba,
která byla financována ze tří zdrojů – státní a krajské dotace a také
z obecního rozpočtu, byla zahájena
v loňském roce a dokončena (a předána do užívání) byla v polovině
letošního roku. Náklady na výstavbu a vybavení přesáhly 12 mil. Kč.
Zajímavé bylo i vystoupení starosty
obce Háj ve Slezsku, který mj. také
vzpomenul „výstavbu“ nové hasičské zbrojnice, ke které ovšem nedošlo, protože se proti stavbě postavil
majitel (a člen SDH) sousedního
pozemku. Současně však oznámil,
že se připravují opatření, která
by umožnila alespoň potřebnou
rekonstrukci současné zbrojnice.
S informacemi o současném dění
ve Sdružení, v okrese i okrsku vystoupil starosta okrsku, který vel-

Tradice i současnost

Prapor jako symbol jednoty a sounáležitosti

kou pozornost věnoval také soutěži
Požární ochrana očima dětí a mládeže – 2019, jež „vynesla“ okresu
Opava řadu medailových umístění
v krajském i republikovém kole.
Následné dotazy k činnosti OSH
nebo okrsku byly zodpovězeny
starostou okrsku. Po „vyčerpávající“ části setkání následovalo
„posilnění“ formou dobré večeře,
po ní pak společné fotografování.
Třetí blok byl věnován prohlídce
hasičské techniky a nové hasičské
zbrojnice. Průvodcem byl velitel,
kterého ve výkladu doplňoval také
starosta sboru. Mnozí senioři si při
tom zavzpomínali i na techniku
a hasičské zbrojnice z dob svého
aktivního mládí. Na závěr starosta
okrsku poděkoval všem za účast,
členům místního SDH za přípravu
setkání a sponzorům za (finanční)
příspěvky. O prospěšnosti celé
akce, která byla převážně financována z příspěvků obcí 15. okrsku
(svým dílem však přispělo i OSH),
svědčí pochvalná vyjádření mnohých účastníků, kteří si společně
zavzpomínali na léta své aktivní
činnosti. (Nutno však podotknout,
že mnozí senioři i přes svůj „vyšší“
věk jsou v hasičském dění aktivní
Fotografií se vracíme do kolíndodnes.)                                  (Du) ského chrámu Sv. Bartoloměje kde
				
minulý měsíc proběhlo slavnostní
žehnání praporu Okresního sdružení hasičů Kolín. Prapor, symbolizující jednotu a sounáležitost všech
hasičů, dosud na okrese Kolín
chyběl. Právě tato symbolika se
však projevila už při jeho pořízení,
neboť potřebné prostředky, nutné
k jeho získání, byly shromážděny
ze 100 % z darů členů, sborů, obcí,
měst a dalších organizací a fyzických osob. Slavnostního aktu se
zúčastnila řada vzácných hostů,
kteří tak vyjádřili podporu dobro-

volným hasičům. Mezi přítomnými
byli bývalý starosta města Kolína
a nyní poslanec PSP ČR Vít Rakušan, starosta Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Jan Slámečka,
radní Krajského úřadu Stč. kraje
Robert Bezděk, kolínský místostarosta Michal Najbrt a řada dalších
významných osobností. Současně
na toto setkání přijali účast samotní
dárci a také zástupci sborů dobrovolných hasičů , z nichž někteří přijeli podpořit zrod nového okresního
symbolu přítomností slavnostního
praporu svého sboru. Samotnou
bohoslužbu vedl biskup pražský

Mons. Zdeněk Wassenbauer společně s místním farářem Jánem
Halamou. Celou akci provázel sbor
Cantores Cantant, který tak svým
projevem vyzdvihl výjimečnost
tohoto setkání a současně všechny přítomné překvapil krásným
uměleckým zážitkem. Nezbývá
než poděkovat všem, kteří se na
přípravě této, pro hasiče okresu
Kolín tak významné akce, podíleli,
a všem, kteří svou účastí vyjádřili
podporu dobrovolným hasičům.
(mbu)
Foto: archiv OSH Kolín
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Kontroly
pražských
divadel
V Praze proběhly mimořádné
tematické kontroly dodržování
povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech
provozovaných v divadlech se zaměřením na přístavky v divadlech
(„za provozu“). Příslušníci prevence HZS hl. m. Prahy provedli
mimořádné tematické kontroly dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně při
činnostech provozovaných v divadlech během probíhajících přestavení se zaměřením na „přístavky“
a volné únikové cesty. Zkontrolováno bylo 12 provozovatelů divadel.
Při kontrolách bylo zjištěno 38
nedostatků. V osmi případech byly
umístěny „přístavky“ v hledišti.
Provozovatelé neprokázali řádně
schválenou projektovou dokumentací, že umístění přístavku v hledišti bylo schváleno a nebrání úniku
osob při požáru. Ve většině případů
se jednalo o volně umístěné dřevěné a plastové židle. Nejvyšší počet
obsazených přístavků v hledišti
dosahoval 40 kusů. Tím nebyla splněná povinnost trvale volných průchodných komunikačních prostor,
které jsou součástí únikových cest
a nebyly vytvořeny podmínky pro
záchranné práce. Další nedostatky
spočívaly ve značení únikových
východů, směrů úniků, v umístění a přístupnosti přenosných
hasicích přístrojů a v přístupnosti
nástěnných hydrantů. Kontrolovaná divadla se dle míry požárního
nebezpečí členila do kategorií se
zvýšeným a vysokým požárním
nebezpečím (prostory divadel byly
většinou projektovány, resp. určeny
pro více než 200 osob). Hasičským
záchranným sborem hl. m. Prahy
bude s provozovateli činností,
tam kde byly zjištěny nedostatky,
zahájeno správní řízení. Tematické
kontroly zaměřené na provozovatele divadel se budou v příštím roce
opakovat.
HZS hl. m. Prahy

Mezinárodní konference
Bezpečné pohraničí

Sh ČMS – Ústřední hasičská
škola Jánské Koupele (ÚHŠ) a Dobrovolná požární ochrana Slovenské
republiky – Odborná škola požární
ochrany Martin (OŠ PO) uspořádaly
ve dnech 8.–9. 11. 2019 v hotelu Tenis Vitality Vendryně mezinárodní
konferenci BEZPEČNÉ POHRANIČÍ věnovanou závěrům projektu
„Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v příhraničním prostoru“ spolufinancovaného z Programu INTERREG
V-A Slovenská republika – Česká
republika. Výše uvedený projekt
ÚHŠ Jánské Koupele v pozici vedoucího partnera a OŠ PO Martin
jako hlavní zahraniční partner realizují od února 2018 s plánovaným
ukončením projektu v lednu 2020.
Jeho cílem je prohlubování partnerství místních iniciativ zabezpečujících odbornou přípravu členů sborů
dobrovolných hasičů v ČR a SR.
Aktivity projektu podporují vzájemné setkávání, školení, společné
výcviky a další kooperační aktivity.
Výška schváleného příspěvku činí
272.515 eur, tedy cca 7 mil.korun.
Řídicím orgánem je Ministerstvo
zemědělství a rozvoje venkova SR.
Cílovou skupinou projektu jsou
obyvatelé přeshraničního regionu,

konkrétně pak členové jednotek
SDH z Moravskoslezského a Žilinského kraje. A právě zástupci těchto
jednotek byli hlavními účastníky
závěrečné konference. Hostem
konference byl senátor Zdeněk Nytra, představitelé SH ČMS a DPO
SR a také představitelé Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Žilinského kraje.
V rámci prvního dne konference
byl prezentován projekt a jeho hlavní aktivity a to: kurzy „Bezpečná
jízda při mimořádných situacích“,
jejichž cílem bylo na základě teoretické a praktické přípravy zkvalitňovat a zdokonalovat úroveň řidičů-hasičů. Další prezentovanou aktivitou projektu byly kurzy „Práce ve
výškách a nad volnou hloubkou“.
Cílem kurzu bylo aby hasič-lezec
byl schopen zasahovat ve výškách
a nad volnou hloubkou a také, aby se
hasiči dovedli orientovat v horských
a zalesněných oblastech a uměli využívat moderních technologií. Třetí
prezentovanou aktivitou byly kurzy
„Povodňový výcvik pre členov
DHZO a JSDHO“, které zabezpečila
OŠ PO v Martině.
Výcvik zásahu při povodních
probíhal jak na klidné vodní hladině, tak na tekoucí vodě na jezeře

Ontario u obce Sučany a řece Váh.
Schválený rozpočet projektu také
umožnil partnerům nákup učebních
pomůcek a materiálů, pořízení
vybavení učeben atd. Druhý den
jednání konference byl ve znamení
vzájemného poznávání obou zainteresovaných partnerů, tedy SH ČMS
a DPO SR, což se stalo prostřednictvím prezentací obou spolků. Obsahem další části pak byly přednášky
na téma „Právní rámec v oblasti
požární ochrany a operačního řízení
jednotek požární ochrany – přeshraniční spolupráce v ČR a v SR“.
Tyto velmi přínosné přednášky
byly zabezpečeny plk. Ing. Jiří
Němčíkem z ředitelství HZS MSK
a plk. Ing. Jaroslavem Kapusniakem, Ph.D., ředitelem krajského
ředitelství HaZZ v Žilině. Celá konference proběhla v příjemné, přátelské atmosféře, umocněné krásným
prostředím a kvalitními službami
hotelu Vitality. Organizátoři konference i její účastníci hodnotí tuto
akci jako velmi zdařilou!
zpracováno dle zprávy
Ing. Jan Kargera, ředitele ÚHŠ
Jánské Koupele a vedoucího
manažera projektu
(k významným společenským dopadům
projektu se ještě vrátíme)
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Hasičská filmová rubrika
Hasiči na stříbrném plátně XXIV.
Fires of Kuwait, USA 1992, režie David Douglas
Příběh vyprávěný pohyblivými obrázky dobyl svět. Film se
stal i uměleckou formou, která
dokázala popsat sílu, mystérium
ohně – i práci hasičů... A to nejen
film hraný, ale i dokumentární.
V závěrečném díle naší rubriky
zaměřené na slavné hasičské
filmy se zaměříme na třiceti
šesti minutový slavný dokument Fires of Kuwait , který byl
uváděn i pod názvem Operace
Pouštní bouře – Hrdinové z Kuvajtu. Film popisuje události
bezprostředně po skončení války
v okolí Perského zálivu a snahu
expertů i dobrovolníků uhasit
hořící naftové vrty. Oficiální
filmová distribuce doporučovala
návštěvu snímku těmito slovy:
Rok 1990, válka v Zálivu, Kuvajt
je násilně obsazen iráckými jednotkami pod velením Saddáma Husajna,
podle jehož slov tento malý kus Země právě "přestal existovat". Situace
se vyostřuje, USA společně s dalšími státy spěchají na pomoc. Zhruba
rok po vypuknutí konfliktu je nakonec operace k osvobození Kuvajtu
"Pouštní bouře" rychlým procesem s Husajnovou rozpínavostí. Ten ale
z posledních sil rozkazuje odvetu. Výsledkem je obrovská ekologická
katastrofa v podobě téměř sedmi set hořících ropných vrtů na zdevastovaném kuvajtském území. Režisér snímku David Douglas byl zároveň
autorem scénáře i kameramanem. Film se líbil po celém světě a mi jej
připomínáme pro jeho poselství v nadcházejícím čase přelomu roku.
Války se někdy vyhrávají hodně rychle. Likvidace škod, které napáchaly,
je mnohem, mnohem delší.
Foto plakátu filmu: flickr

V roli rybářů se v nedávné době ocitli hasiči z Pardubic a sloužící hasiči potápěči
z centrální stanice v Hradci Králové. Obě jednotky zasahovaly v Lázních Bohdaneč, kde
řidič s dodávkou pravděpodobně po nárazu do stromu byl s autem odmrštěn a skončil
v Opatovickém kanálu. (Foto HZS KHK)

PRO CHVÍLE ODDECHU
„Na Vánoce chci klid a pokoj, tak jsem si vzal službu,“ říká Pepa kolegům na stanici HZS.
„Loni manželka (1. DÍL TAJENKY), syn potřeboval (2. DÍL TAJENKY) a když (3. DÍL TAJENKY), tak už jsem (4. DÍL TAJENKY).

Svatí patroni hasičů

Tajenky: „…SPÁLILA KAPRA…VYPROSTIT Z OPICE…CHYTL STROMEK…VYBUCHL.

Za patrona hasičů je někdy považován pouze
sv. Florián. Pravdou však je, že hasiči mohou spoléhat „na přímluvu z nebes“ i od sv. Antonína a sv.
Barbory. První jmenovaný je patronem hasičů
ve Vatikánu. Proč zrovna tam,je trochu záhada,
protože většinu svého života žil v egyptské poušti.
Zemřel roku 356 našeho letopočtu.
Hasiči v Itálii a Francii také spoléhají na sv.
Barboru, mučednici, která zemřela v roce 237
našeho letopočtu. S její přímluvou a podporou
počítají ovšem kromě hasičů i horníci, zedníci,
kameníci, tesaři, kuchaři, řezníci, zajatci, pokrývači a další profese. Jak vidno, i svatí patroni mají
napilno a nabitý program. Proto je asi nejlepší
spoléhat zejména sám na sebe a vlastní síly.
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registrováno 7 810 sborů. Do soutěží v požárním sportu se tedy zapojuje téměř každý sbor. Zajímavé je i to,
že počet soutěží v požárním sportu
výrazně překračuje počty taktických
a prověřovacích cvičení.

ří v roce ukončení ročníku soutěže dovrší 13 let.
Pro letošní ročník soutěže dorostu tedy platí, že se
jej mohou zúčastnit členové sdružení, kteří se narodili v letech 1996 až 2001. Pro soutěž jednotlivců se letos vyhlašují tři kategorie pro dorostence
a tři kategorie pro dorostenky. Do kategorie „mlad-

nice pro celoroční činn
od 1. 9. 2007 má od 1. 9
tí dodatek. Pro letošní ro
e
upřesněny druhy zraněn
otázky. Vše je možné
kách sdružení (dh.cz).

Vánoce jako rizikové období Pozvánka do Hasičského muzea
Přečtete si v z
navozují, uvědomit všechna rizika,
která jsou s používáním otevřeného
ohně doma spojená. Domovy jsou
dnes doslova přeplněny vysoce
hořlavými materiály. Koberce,
čalounění, záclony – to vše je dnes
vyrobeno z umělých vláken, která
snadno hoří. Požáry v bytech se
vlivem hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné
materiální škody. Počet požárů
se o loňských vánočních svátcích
oproti minulým dvěma let ům
zvýšil. Od Štědrého dne do Nového roku vyjížděli hasiči celkem

k 605 požárům. Ve stejném období
předešlých Vánoc to bylo pouze
534. Průměrně vyjížděli hasiči
o loňských vánočních svátcích
k 67 požárům denně, což je o 20
víc než je dlouhodobý denní průměr (ten činí 47 požárů denně). Při
těchto požárech přišel jeden člověk
o život a 60 lidí se zranilo. 236
osob muselo být v průběhů svátků
evakuováno. Zvýšila se i přímá
škoda a byla dokonce nejvyšší od
roku 2013, celkem se vyšplhala na
46 milionů. 	
HZS ČR

Josefa Eichhoffa v Rokytnici

V sobotu 28. září se do Dvora Králové ček, a tak se 28. září 2005 začala psát hissjedou dobrovolní i profesionální hasiči na torie dnešních mistrovství. Na dokreslenou
Dne 9. září vyšlo nové číslo
IV. mistrovství ČR v klasických disciplí- je třeba konstatovat, že „Svatováclavský
IV.
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MČR v disciplínách CTIF
PROGRAM

Vánoční svátky jsou symbolem
rodinné pohody, štěstí a radosti.
Každoročně ale znamenají také
více požárů v domácnostech, a tím
pádem více práce pro hasiče. Zvláště v předvánočním shonu, při vaření, pečení a přípravách se snadno
zapomene na bezpečnostní pravidla, která je potřeba dodržovat,
když máme doma hořící svíčky.
A ty právě v tomto období zapalujeme nejčastěji. Proto je dobré si
i přes všechnu krásnou atmosféru,
kterou svíčky na adventním věnci
nebo vůně purpury a františků

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

Prezence
Trénink
Zahájení soutěže
Plnění disciplín
Vyhlášení výsledků

Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a předsedy Českého národního výboru CTIF plk. Ing. Drahoslava Ryby
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Vzdělávací středisko Ivana Kubičková – T. E. P., s. r. o., nabízí v Praze kurzy v oblasti
PO, BOZP a ekologie. Bližší informace tel. 603 441 171 nebo www.tep-kubickova.cz.

14.8.2013 11:36:49

Děkujeme za spolupráci v uplynulém roce.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví,
spokojenosti a úspěchů do nového roku.

plášť čerpadla - novinka

Merry Christmas and a Happy New Year with thanks
for the faithful cooperation.

Vydává SH ČMS ve vydavatelství HASIČI, s.r.o. Adresa: ul. 28. října 850, Nové Město n. Met., PSČ 549 01, tel.: 491 472 666, e-mail: hasici@tiscali.cz. Noviny jsou registrov
Čejchanová, e-mail: ecmail@seznam.cz. Předplatné vyřizuje pouze redakce, tel. 491 474 150. Inzertní oddělení: tel. 606 313 956; e-mail: agh.k@seznam.cz. Podepsané články

více informací na

www.vezeko.cz

PŘESTAVBA SKŘÍNĚ PS 12 na podvozek VEZEKO

HYDRAULICKÉ
NAVIJÁKY l ELEKTRICKÉ
NAVIJÁKY 12 V, 24 V
Cena podvozku pod PPS 25 650,- Kč
/ 31 037,- Kč
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Výškově stavitelná oj
- příplatek 12 500,- Kč
/ 15 125,- Kč
bez DPH

vč. DPH

bez DPH

vč. DPH

Provádíme montáž na hasičská vozidla,
včetně schválení a zápisu do technických
záruční
pozáruční
servis
MOŽNOST MONTÁŽE STAVITELNÉ OJE S VÝMĚNNÝM PŘIPOJENÍMprůkazů,
NA KLOUB
ISO 50aNEBO
OKO ISO
40 S
Naši nabídku si vyžádejte na adrese:
SEAL navijáky, s. r. o.
U Panelárny 6a
772 00 OLOMOUC
tel.: 585 311 540,
tel./fax: 585 311 539
e-mail: seal@seal-navijaky.cz
http://www.seal-navijaky.cz
Celková hmotnost 750 kg I Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg I Konstrukční rychlost 130 km/hod I Kola 185 R 14C

SLEVA PRO HASIČE: 20 % NA VEŠKERÉ NAVIJÁKY!

Imzerce_

