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Čajové svíčky kouzlí příjemnou
atmosféru v mnoha českých domácnostech. Jak je to jinde v Evropě?
Sáhli jsme do archivních zpráv
a zjišťujeme, že i jinde ve světě
zaznamenaly tyto malé a půvabné
zdroje světla a tepla velký boom.
Tak například i ve Velké Británii prý
každý rok přijde k užitku přibližně
miliarda čajových svíček. Každý
rok jsou však zároveň příčinou tisíců požárů. Záludná nebezpečnost
čajových svíček spočívá v tom, že
se „maskují“ jako bezpečné díky
plechovému kalíšku, v němž jsou
usazeny. Hořící svíčka ovšem dokáže tuto plechovou „miniplotýnku“
pořádně rozpálit. Vždy je tak nutné
umístit čajovou svíčku na nehořlavý
podklad, nebo nejlépe do speciálního svícnu. Samozřejmostí by mělo
být dodržení bezpečné vzdálenosti
od nábytku, záclon, závěsů a dalších
hořlavých materiálů. Ve věku Facebooku nevěřte vždy Facebooku,
který občas nešíří zrovna hasičskou
osvětu. Jak zjistil jeden průzkum
České pojišťovny, takových inspirací mezi sebou uživatelé, například
na Facebooku, sdílejí velké množství. Nedomýšlejí však důsledky.
Příkladem může být návod na výrobu podstavce pod čajovou svíčku
z papírového ubrousku.
Ilustrační foto: Hasičské noviny

Těžká technika hasičů pomáhá s vyproštěním vozidla ze sněhové nadílky. foto Michal Fanta

Gala odpoledne hasičského sportu 2019
Tradiční Gala odpoledne hasičského sportu, které
pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
k vyhodnocení uplynulé sportovní sezony, se konalo
v sobotu 19. ledna 2019 v Divadle U hasičů.
Sešli se zde ti nejlepší z hasičských sportovců. Vedle
nejvyšších představitelů SH ČMS a HZS ČR se zúčastnili také významní hosté, z nichž jmenujme senátora
PČR a viceprezidenta organizace CTIF Zdeňka Nytru,
předsedu Sdružení sportovních svazů Zdeňka Ertla
nebo Lumíra Hynečka, ředitele Pivovaru Litovel, který
je hlavním partnerem hasičského sportu.
Programem provedli Jarka Čečrdlová a Ivo Adámek.
Vyhodnocení začalo od těch nejmladších sportovců,

tedy Českým halovým pohárem 2018. Následovalo
vyhlášení Českého poháru v běhu na 100 metrů
s překážkami 2018 v kategoriích mladší, střední,
starší dorostenci a dorostenky, muži a ženy. První
polovinu programu doprovázela vystoupení třebíčské
kapely Like It.   
Druhou část večera otevřelo taneční vystoupení Souboj choreografií mladých hasičů z Pískové
Lhoty. Pak byl vyhodnocen Český pohár ve dvojboji a na jeviště vystoupali také zástupci vítězných
týmů z Litovel ligy CTIF. Gala odpoledne vrcholilo
připomenutím reprezentačních úspěchů minulého
roku. Nejprve mistrovství světa v požárním sportu
dorostu. V bulharské Varně naši dorostenci a dorostenky shodně vybojovali bronzové medaile. V úplném
závěru pak byly oceněny ženy, stříbrné ze světového
šampionátu v Bánské Bystrici, a muži, kteří právě na
Slovensku získali svůj historicky první titul mistrů
světa v požárním sportu a doplnili tak řadu titulů ve
všech kategoriích.
Na prkna Divadla U hasičů vystoupalo na šest desítek závodníků. Za zmínku stojí také to, že mezi nimi
byly dva sourozenecké páry a několik sborů dobrovolných hasičů mělo mezi oceněnými více než jednoho
zástupce – Oznice a Tuhaň dokonce tři sportovce.
I Hasičské noviny přejí všem sportovcům úspěšnou
sezónu 2019!

Historie i současnost
SDH Chudenín
...textem i obrazem na straně 5

Mezi olomouckými hasiči
jsou výborní běžkaři

V Bedřichově v Libereckém kraji se konal již 12. ročník tradičního
závodu „O pohár ředitele Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
v běžeckém lyžování“ a hasiči
z Olomouckého kraje se mezi 45
závodníky, kteří se letos postavili
na start, rozhodně neztratili. Příval
mokrého sněhu, silný vítr a hrozba
pádu stromů a větví v lesích nedávaly příliš dobré vyhlídky běžeckého závodu, nicméně realita byla
jiná a na trati dlouhé 12 kilometrů
byly k vidění úžasné výkony a časy.
Z olomouckých závodníků se na
start postavili Milan Smatana ze
stanice v Jeseníku a Roman Kika
ze stanice v Olomouci a při vyhlašování výsledků jim oběma na krku
zacinkala zlatá medaile. Milan
Smatana se v kategorii 40–49 let
blýskl fantastickým výkonem,

kdy obhájil ve své kategorii loňské
prvenství a s časem 35:24 min zaostal za absolutním vítězem závodu
o pouhých 59 vteřin. Roman Kika
předvedl také skvělý výkon a v ne-
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Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK)
pokračuje v aktivní spolupráci
na dvou projektech poskytování a montování hlásičů požáru
a detektorů oxidu uhelnatého do
obecních bytů v Ostravě a „seniorských“ bytů v Moravskoslezském
kraji. Do bytů bylo či bude namontováno bezmála 17 tisíc čidel.
Projekt 1 pro seniory: zapojeny
HZS MSK, Moravskoslezský kraj
a Senior Pointy. Ve dvou vlnách
bude osazeno celkem 2090 hlásičů požárů a 2090 detektorů CO.
Náklady cca 2,3 milionu korun.
První vlna hotova, druhá vlna
bude zahájena v únoru 2019. Projekt 2 pro Ostravu: zapojeny HZS
MSK, Statutární město Ostrava
a městské obvody. Ve 2 vlnách
bude osazeno celkem 10 730 hlásičů požáru a 2030 detektorů CO.
Náklady cca 5,6 milionu korun.
První vlna téměř hotova, ve druhé
vlně již nainstalováno na 1500 hlásičů požáru, především v obecních
bytech v Ostravě-Jihu. Detektory
CO instalované v rámci ostravského projektu reagovaly od poloviny
loňského roku již minimálně ve
23 př ípadech, hlásiče požár u
minimálně ve 2 případech, kdy
pomohly zachránit lidské životy,
zdraví či majetek.
(HZS Moravskoslezského kraje)

Čajové svíčky

starší kategorii nad 50 let získal
zlatou medaili za čas 40:14 min.
por. Bc. Ing. Vladimíra
Hacsiková,
HZS Olomouckého kraje

Nová hasičská
auta v Lipové
... parkují na straně 6
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Při požáru bytu se jedna
osoba nadýchala kouře

„Dokud budeme muset jezdit na
letiště autem, bude cestování letadlem stále nebezpečné,“ řekl kdysi
Frederico Fellini, slavný italský
filmový režisér (1920–1993). Měl
pravdu. A to měl jistě tento filmový z Apeninského poloostrova na
mysli především riziko dopravních
nehod. Naše dnešní úroda požárů
však ukazuje, že automobil nás
ohrožuje nejen jako dopravní prostředek, ale i jako potencionální
zdroj požáru. Auta stále dokáží
náhle vzplanout, ta starší častěji, ta
novější jako výjimka z pravidla, že
auto jezdí, ale běžně nehoří. Požár
automobilu ohrožuje nejen posádku, která v něm právě cestuje, ale
i bezprostřední okolí. Představuje
vážné ohrožení lidského života
i riziko značných materiálních

škod. Pokud vás zajímá odbornější
analýza, ve kterých případech se
pod kapotou auta ukrýval nevítaný
černý pasažér – „červený kohout“,
zapátrali jsme za vás po zdroji
věrohodných informací. Objevili
jsme elektronickou brožuru o vybraných požárech automobilů,
jejímž autorem je Ministerstvo
vnitra – Generální ředitelství HZS
ČR. Zcela zdarma si ji můžete stáhnout na webových stránkách Znalostního systému prevence rizik
v BOZP na adrese https://zsbozp.
vubp.cz/. Další požáry, které na
naší tematické straně tohoto čísla
Hasičských novin představujeme,
se týkají požárů uvnitř objektů.
Ty patří k zimě o něco více, než
k jiným obdobím roku.
Redakce

Dvoumilionová škoda
při požáru ubytovny

Během likvidace požáru domu
u sokolovské chemičky obdrželi
hasiči informaci o dalším požáru
v Sokolově, a to v bytě panelového
domu. Na místo tak byly vyslány
tři jednotky hasičů z první události a další posilové jednotky
z okolí včetně výškové techniky
z Karlových Varů. První jednotka
na místě události potvrdila, že se
jedná o požár bytu v nejvyšším patře sedmipodlažního panelového
domu. Uvnitř hořícího bytu nikdo

nebyl, před příjezdem hasičů na
místo dům opustilo několik obyvatel. Hasiči během krátké doby
zlikvidovali plamenné hoření
v pokoji zasaženého bytu a začali
odvětrávat zakouřené prostory.
Bylo nutné zkontrolovat také byty
na patře, kde hořelo, a také byty
pod místem požár u. Kontrola
ukázala, že mimo byt se oheň
nestihl rozšíři. Požár si vyžádal
jednu zraněnou osobu – obyvatelka hořícího bytu se nadýchala
kouře a navíc byla ve špatném
psychickém stavu, velitel zásahu
tak povolal posádku záchranné
služby, která si ženu v pokročilém stádiu těhotenství převzala
a odvezla ji do nemocnice. Protože
hasiči prohlásili vyhořelý byt za
neobyvatelný, starostka města
Sokolov okamžitě zařídila rodině
náhradní ubytování. Předběžná
škoda je odhadnuta na 500 tisíc
korun, příčina požáru je v šetření.
HZS Karlovarského kraje

Události

Požár kamionu v dálničním tunelu

Dvě hasičské jednotky vyjely 19. ledna k požáru v dálničním tunelu
Panenská u Petrovic, okres Ústí nad Labem. Hořel kamion s nákladem autobaterií. Hasiči náklad pokryli pěnou. Dálnice byla během zásahu v obou
směrech uzavřena. Hasiči požár lokalizovali v 12:10 a zlikvidovali v 13:03.
Škoda na zařízení tunelu byla předběžně odhadnuta na 20 milionů Kč.
HZS Ústeckého kraje, ilustrační foto

Nafta se naštěstí nevznítila
Informaci o převráceném kamionu v příkopu u Zhoře přijala
operátorka tísňové lin k y 112
Hasičského záchranného sboru
Kraje Vysočina v úterý 15. ledna
2019 v 08:10 hod.
Na místo události vyjely jednotky profesionálních hasičů ze
stanic v Polné a Jihlavě. Nehoda se obešla bez zranění osob.
Z kamionu po nehodě unikala
do příkopu nafta. Hasiči uniklou
naftu zlikvidovali a dalšímu úniku
zamezili. Z nádrží havarovaného
vozidla museli přečerpat přibližně
500 litrů nafty. Na vyproštění ha-

varovaného vozidla byla na místo
povolána specializovaná firma.
Zdroj textu a foto:
Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová
– tisková mluvčí
HZS Kraje Vysočina

Na Nové Hospodě (TC) došlo v pondělí 21. 1. 2019 kolem 7:45 k požáru osobního
vozidla. V době našeho příjezdu byl požár již v plném rozvoji. Na místě zasahovaly
jednotky JSDH Bor a stanice Tachov. Škoda byla vyčíslena na 20 tis. Kč. Jako příčina
byla stanovena technická závada.
kpt. Mgr. Petr Poncar, tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje

Hořící auto blokovalo provoz

Písečtí profesionální i dobrovolní hasiči byli 21. ledna v odpoledních hodinách vysláni do
Táborské ulice v Písku, kde byl
ohlášen požár v místní ubytovně.
K požáru operační středisko hasičů
vyslalo dvě cisterny a automobilový žebřík s osádkami píseckých
profesionálních hasičů a svolalo
Jednotku dobrovolných hasičů
města Písek, kteří se k požáru
dostavili se dvěma cisternami. Požár zničil jeden z bytů ve druhém
nadzemním podlaží ubytovny.
Hasiči okamžitě provedli průzkum
a zahájili hasební práce. Po více

než půlhodině velitel zásahu hlásil,
že požár je lokalizován, tedy pod
kontrolou zasahujících hasičů. Dále
si na místo vyžádal ZZS pro jednu
osobu s podezřením na nadýchání
se kouře. Následovalo vyklízení
požárem zasažených místností. Hasiči ohořelé vybavení vyhazovali
oknem ven a tam dohašovali. Úplná
likvidace požáru nastala krátce
po půl páté odpolední. Vzniklou
škodu vyšetřovatel HZS předběžně
stanovil na 2.000.000 Kč. Co bylo
příčinou vzniku požáru, je zatím
v šetření.
HZS Jihočeského kraje

K vozidlu, které začalo při jízdě
hořet na silnici I/35 u Hradce Králové, spěchali ve čtvrtek ráno 24.
ledna profesionální hasiči z centrální hradecké stanice. K požáru
došlo na komunikaci ve směru od
Býště do Hradce Králové na úrovni
části Nový Hradec Králové. Řidič
vozu zpozoroval požár včas, stihl
zastavit a vozidlo opustit. Při příjezdu jednotky na místo události
už byl celý automobil v plamenech, na likvidaci požáru použili
hasiči vysokotlaký proud vody.
Na nezbytně nutnou dobu musela
být komunikace uzavřena, posléze
byl provoz obnoven alespoň jedním
jízdním pruhem. Vzhledem k nízké
teplotě vzduchu začala voda po
hašení v místě namrzat, na místo
byli proto povoláni také silničáři
se sypačem, aby namrzlý povrch
posolili. Příčinou požáru vozidla

značky VW Lupo byla technická
závada, škoda byla vyčíslena na asi
30 tisíc korun.

Martina Götzová,
tisková mluvčí, foto HZS
Královéhradeckého kraje

Osudové přehřátí motoru Nehoda a požár na brněnské dálnici
Hasiči z radotínské jednotky zasahovali v pražské Velké Chuchli u  požáru osobního vozidla, ve kterém byl nalezen mrtvý muž. Hasiči požár
zlikvidovali vysokotlakým proudem vody a v dýchací technice, plameny
poškodily část dřevěného plotu a fasádu domu. Během došetření bylo
zjištěno, že příčinou požáru bylo přehřátí motoru.
HZS Praha

V pondělí 21. ledna krátce před
desátou hodinou byl na operační
a informační středisko středočeských hasičů nahlášen požár kamionu na brněnské dálnici D1 před
7. kilometrem ve směru do Prahy
u obce Čestlice. Na místo byla vyslána profesionální jednotka ze stanice Říčany a v rámci mezikrajské
spolupráce vyjely také jednotky
HZS hlavního města Prahy ze stanic Chodov a Modřany. Současně
byla k události povolána jednotka
sboru dobrovolných hasičů obce
Říčany. Protože zprvu nebylo
jasné, zda není na místě někdo zraněný, byla přivolána i zdravotnická
záchranná služba. Cestou k zásahu
hlásil velitel čety, že už z dálky vidí
hustý černý kouř, což vzápětí potvrdil i pracovník Střediska správy
a údržby dálnic, který zpozoroval

stoupající dým prostřednictvím
dálničních kamer. Po příjezdu na
místo se potvrdilo, že jde o nehodu
dvou kamionů, které jely za sebou,
s následným požárem. Navíc byl na
vozovce vysypaný náklad z návěsu
zadního vozidla. Dálnice D1 byla
ve směru do Prahy pro veškerou
dopravu zcela uzavřena. Před příjezdem jednotek byl řidič kamionu
z vozidla vytažen a předán do péče
zdravotnické záchranné službě,
která muže ošetřila a ponechala na
místě, také druhý řidič byl ošetřen
bez nutnosti převozu do zdravotnického zařízení. Zásah probíhal
vysokotlakým vodním proudem
a pěnidlem. Poté byly nasazeny další dva vodní proudy. Požár hasiči
lokalizovali za necelou čtvrthodinu
od zahájení zásahu. Poté bylo nutné
veškerý náklad z vozidla vyložit,

aby byla dohašena i skrytá ohniska.
Hasiči použili termokameru, aby
se ujistili, že jsou všechny části
vozidla a nákladu ochlazené a nehrozí jejich vznícení. Při nehodě
došlo k protržení nádrže u jednoho
z nákladních automobilů a k úniku
asi 170 litrů nafty do půdy. Proto
byl přivolán i zástupce životního
prostředí příslušné obce a událost
mu byla předána k likvidaci.
por. Bc. Tereza Fliegerová,
tisková mluvčí HZS
Středočeského kraje

Hasiči zachránili
pět lidí
Hořelo 24. ledna 2019 v Hradecké části Plotiště nad Labem v ulici
Petra Jilemnického. Tři osoby byly
převezeny do zdravotnického zařízení na vyšetření. Po 21. hodině
vyjížděly tři jednotky požární
ochrany k nahlášenému požáru
v rodinném domě v části Plotiště
nad Labem v ulici Petra Jilemnického. Hořet začalo v přízemí domu
v pracovně, která měla rozměry asi
2 × 3 m. Obyvatelé domu byli už
v tu dobu v patře rodinného domu.
Když ucítili zápach, byly už prostory zakouřené. Hořící pracovna se
pak nacházela v blízkosti vchodu
do domu, proto utekli obyvatelé
na balkón. Odtud zachránili hasiči
skupinu tří dospělých a dvou dětí
pomocí nastavovacích žebříků.
Požár dostaly jednotky rychle pod
svou kontrolu, dalšímu šíření zabránily ve 21:39 hod. a likvidace byla
ohlášena ve 22:53 hod. Obyvatelé
domu byli předáni do péče zdravotnické záchranné služby, která
nakonec převezla jednu dospělou
osobu a dvě děti na další vyšetření
do zdravotnického zařízení. Hasiči
se dále postarali o odvětrání objektu
a provedli úklid v místnosti, kde hořelo. Jednotky se vracely na své základny kolem 23. hodiny. Na místo
zásahu se dostavil také vyšetřovatel
hasičů. Ohledáním požářiště zjistil,
že příčinou požáru byla s největší
pravděpodobností technická závada buď na adaptéru od notebooku,
nebo na lithiových bateriích. Škoda
byla předběžně vyčíslena na 200
tisíc korun, díky rychlému zásahu
se podařilo uchránit majetek ve výši
asi 2,5 mil. korun. Na místě události
zasahovali profesionální hasiči
z obou královéhradeckých stanic
a dobrovolná jednotka z hradecké
části Plácky.
Martina Götzová,
tisková mluvčí, foto:
HZS Královéhradeckého kraje
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Požár Říšského sněmu sežehl
zbytky výmarské demokracie

Jsou požáry, které se zapsaly do historie. Nešlo přitom pouze o jejich zkázonosný
rozsah. Jeden z takových požárů vypukl 27. února 1933 v Berlíně. Okolo 22. hodiny
byl nahlášen oheň v budově Reichstagu (Říšského sněmu). I když byl do dvou hodin
požár zlikvidován, napáchal obrovské škody. Nešlo však ani tak o destruktivní účinek
na budovu Reichstagu, jako o reakci vlády na samotný akt žhářství.

Osamělý žhář
Musíme si nejprve usadit doutnající požářiště do historického
kontextu doby. V tehdejším Německu zvítězil v roce 1933 legální
formou nacizmus. Na slovo legální
dejme opět zvláštní důraz, protože
nacistická strana, po neúspěšném
násilném puči, vsadila při boji
o moc na kartu volebního vítězství. Uspěla. Zbytky demokracie
však stále v Německu zůstávaly,
k velké nelibosti nacistů. Požár
Reichstagu posloužil jako záminka
k zásadnímu omezování lidských
práv a stávajících svobod. K požáru
Reichstagu dorazil osobně i Adolf
Hitler, který v křesle německého
kancléře seděl teprve jeden měsíc.
Jeho reakce na sebe nedala dlouho
čekat. Dekret o požáru Říšského
sněmu omezil svobodu projevu
i tisku, právo shromažďovací i právo
uchovávání poštovního tajemství.
Za založení požáru veřejných budov
bylo nyní možno odsoudit žháře
k trestu smrti. Zakazována byla
shromáždění, vydávání konkrétních

novin a časopisů, internováno bylo
několik tisíc osob. Vše souviselo
s údajným viníkem. Ještě na místě
požáru byl totiž zadržen nizozemský anarchista Marinus van der
Lubbe. Tento holandský zedník se
k činu žhářství doznal a požár Reichstagu označil jako znamení odporu proti nacionálně socialistické
ideologii. Soud v Lipsku Holanďana
odsoudil k trestu smrti, který byl
v roce 1934 vykonán.

Memento požáru
Zajímavostí je, že v roce 2008
německá nejvyšší státní zástupkyně tento rozsudek zrušila. Nešlo
však o skutkovou podstatu, zda
Marinus van der Lubbe opravdu
vykonal to, k čemu se doznal.
O tom se historikové přou i nadále.
Velké otazníky vzbuzuje například
fakt, že v Reichstagu bylo nalezeno
celkem deset ohnisek požáru, což
je pro osamělého žháře opravdu
velké sousto. Dlouhá desetiletí
se tak v souvislosti s požárem
Říšského sněmu udržovala v zá-

sadní platnosti teorie, že budovu
zapálili sami nacisté, kteří na
místě zanechali zdrogovaného
van der Lubbeho. Na straně druhé
důkazy a argumenty podporují
i verzi jednoho osamělého žháře.
Názory o pomyslné jiskře, která
zapálila Reichstag, se různí, a toto
téma bude v historiografii diskutováno i do budoucna. Nikdo však
nepochybuje o tom, že současně
s požárem Reichstagu začaly probleskovat první plameny, které na
požářiště promění většinu Evropy
i další oblasti světa. Plameny, které
zachvátily v únoru 1933 Říšský
sněm v Berlíně, ukázaly v jasném
světle, kam bude Německo směřovat – k diktátorské říši. Pokud
nacisté neměli podíl na zapálení
budovy, dokázali tento žhářský čin
dokonale využít ve svůj prospěch.
Vypořádali se nejen s komunistickou opozicí, ale i s posledními
zbytky svobod, kterými disponovala předhitlerovská Výmarská
republika.

Historie i současnost
budovy Reichstagu
Reichstag, který dnes slouží
jako sídlo Spolkového sněmu,
ústavního a legislativního orgánu
Německé republiky, byl v novorenezančním slohu navržen
německým architektem Paulem
Wallotem a stavebně dokončen
v roce 1894. Byl to právě jeden
z balkonů Reichstagu, odkud byla
v roce 1918 vyhlášena tzv. Výmarská republika. Čtvrt století pak zde

Reichstag na konci války v roce 1945.

zasedal její parlament. Z následků
požáru v roce 1933 se do druhé
světové války, během které ji navíc
poškodilo bombardování, nevzpamatovala. Na jaře roku 1945 se její
obsazení sovětskými vojsky stalo
jedním ze symbolů porážky Německa. Dílčí rekonstrukční práce
zde proběhly až v letech 1961–64.
Na opravdu velkou proměnu si
však Reichstag musel počkat až
do roku 1990 v rámci procesu sjednocování východních a západních
částí Německa pod jeden státní
útvar. Velkorysou přestavbou a rekonstrukcí Reichstagu byl pověřen
britský architekt Norman Foster.
Připravil Mirek Brát,
zdroje obrázků: history.com,
holocaustexplained.com,
wendland-archive.de
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Marinus van der Lubbe.

Němečtí hasiči ve 30. letech 20. století.

Karel Hynek Mácha: Takovou jasnost
a horkost jsem jakživ neviděl…
Požár v Litoměřicích

Klasikové, kteří odpočívají
na regálech školních knihoven, jsou žákům a studentům
představováni jako osoby
pramálo praktické. V mnoha
případech je to však pouze
akademický prach, který čas
navál na jejich život a skutky.
Příkladem je i velký a velebený romantik naší literatury
básník Karel Hynek Mácha
(1810–1836). Zemřel mladý 6.
listopadu 1836 a jeho smrt je
dávána do přímé souvislosti
s účastí na hašení požáru
v Litoměřicích 23. října téhož
roku.

Mácha přijíždí do Litoměřic půl
roku po vydání svého stěžejního
díla – Máje. Je to již vystudovaný
právník. Chystá se v Litoměřicích
zařídit domácnost pro sebe a svoji
milou Lori, se kterou hodlá brzy
vstoupit do svazku manželského.
Přišel však 23. říjen 1836. Karel
Hynek Mácha byl právě na vrcholu
kopce Radobýl několik kilometrů
od Litoměřic. Dejme však slovo
samotnému básníkovi, který ještě před svou smrtí stihl popsat
celou událost v dopise svojí milé
Lori: „Tak jsem běžel honem do
Litoměřic; asi tři čtvrtě hodiny
jsem měl co běžet, než jsem tam
doběhl, a přece jsem byl jeden
z nejprvnějších u ohně. To byl ale
oheň: jedenáct stodol, samé obilí,
najednou hořely, a vítr do toho
foukal až hrůza; takovou jasnost
a horkost jsem jakživ neviděl.“
Básník a vystudovaný právník
Karel Hynek Mácha pokračuje
v líčení a nelze mu upřít věcnost
i odvahu: „Hořely stodoly po obou
stranách silnice a vítr hnal plamen

přes silnici, tak žádnej nechtěl
přeběhnout, a přece tam vzádu
žádnej nebyl. Tak jsme se přece
odvážili čtyři. Já jsem slík kabát
a klobouk a jeden mi polil hlavu
vodou, aby mi vlasy nechytily,
a běžel jsem okolo třech po každé
straně hořících stodol a za mnou
ještě tři lidi…“

Smysl pro solidaritu
Mácha si počínal jako zdatný
hasič. Dejme mu ještě slovo: „Tak

já a kominík jsme ty hořící vrata,
protože byly zavřeny, přelezli,
roztloukli jsme závory a porazili
jsme je a vyhodili jsme je na silnici, pak jsem vylez na stodolu na
špic a sedl jsem jako na koně, a ti
druzí mi podávali vodu a já jsem
furt střechu políval, aby nechytila;
ale sotva jsem tam vydržel horkem
a větrem; vždycky než jsem vodu
vylil, musil jsem ksicht natřít a napít
se. Tak jsme tu stodolu a celou línii
zachránili. Potom teprva přišly
stříkačky, když byl oheň už slabší,

Podobná technika mohla bojovat – spolu s K. H. Máchou – s požárem v Litoměřicích.

protože by jim koně dřív byli nepřeběhli po silnici skrz plamen.“
Uznejte sami, čekali byste tolik
hasičského odhodlání v rozervaném
obrazu romantického básníka?
Účast při hašení požáru měla být
podle mnoha badatelů a historiků
pro Máchu osudná. Výsledkem byl
zápal plic, kterému symbol českého
romantismu za dva týdny podlehne. Tady však pozor! Jako příčina
předčasného básníkova úmrtí je
v literatuře zmiňován zápal plic.
Podle moderních badatelů však byla
příčina zdravotních obtíží Karla
Hynka Máchy spíše v kontaminované vodě, kterou během hašení

požáru pil. V podezření je zejména
cholera. Tuto nemoc si také mohl
básník již „přivézt“ do Litoměřic
z Prahy. Ve hře je i otrava masem
či další nespecifikované potíže zažívacího traktu. Přesto stále převažuje
představa romantického básníka,
který při boji s ohněm onemocněl
zápalem plic. V každém případě se
rozervaný autor Máje zachoval při
hašení požáru jako hrdina, který
bojuje s ohnivým živlem plný
odhodlání a smyslu pro solidaritu.
Připravil Mirek Brát,
zdroje obrázků a citace dopisu:
obrys-kmen.cz, kniznice.cz
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Ze života SDH Vlčkovice v Podkrkonoší
Zhodnocení roku 2018 proběhlo
na výroční valné hromadě SDH
Vlčkovice v Podkrkonoší v sobotu 12. 1. 2019. Zpráva o činnosti
obsahovala množství akcí, které
se uskutečnily – od výroční valné
hromady přes ples, brigády, úklid
pasek, výsadbu lesních stromků,
pořádání soutěže O pohár starostky
obce s rekordním počtem družstev
(47) a noční soutěže až k brannému závodu. V březnu se jednotka
zúčastnila taktického cvičení v barokním areálu Kuks, které pořádal
HZS Královéhradeckého kraje ve
spolupráci s památkovým ústavem.
Za účasti 10 požárních jednotek, jak
profesionálních tak dobrovolných, si
hasiči procvičili lokalizaci a hašení
požáru za použití výškové techniky a dýchacích přístrojů. Provedli
i dálkovou dopravu vody z řeky

Labe. Dalšími akcemi bylo pálení
čarodějnic, rozloučení se s dosavadní hasičskou zbrojnicí, vepřové hody
a posvícenská zábava. Podíleli se na
úklidu cest a vesnice, v květnu řešili
bleskovou povodeň. Na podzim se
hlavní akcí stalo vyklízení zbrojnice a sokolovny a příprava na její
demolici, která začala 15. 11. 2018.
Tímto krokem jsme se přiblížili ke
stavbě tolik potřebné nové hasičské
zbrojnice. Uskutečnila se také různá
potřebná školení. Vedoucí oddílu
dětí a mládeže přednesl zprávu
o ktivitách oddílu. Za rok 2018 se
děti zúčastnily celkem 12 soutěží,
přivezly 15 pohárů a řadu diplomů
za umístění na předních pozicích.
Velké poděkování patří dospělým
vedoucím, protože skloubit práci
s dětmi, tréninky, soutěže skoro
každou sobotu, zaměstnání a do-

Ze života SDH

Medailonek Lubomíra Janeby,

prvního náměstka starosty SH ČMS

12. 2. 2019 oslaví životní jubileum – 70 let

mácnost – to vyžaduje obrovskou
obětavost a dá to opravdu zabrat.
Mimo to se děti zapojily do jarního
úklidu obce, úklidu pasek a navštívily profesionální hasiče ve Dvoře
Králové. Branný závod se uskutečnil ve spolupráci s SDH Velká
Bukovina a Chvalkovice. Proběhlo
i školení ze zdravovědy. V oblasti
péče o techniku se hlavní činnost
soustředila na rekonstrukci historického výsuvného žebříku Magirus
a podařilo se ji dokončit dva dny
před odjezdem na 4. ročník výstavy
historické techniky na Slovensko do
Šamorína (v červnu). Žebřík zde byl
spolu s Mercedesem z roku 1937
předveden v plné kráse. Dále se
vozidlo ukázalo na slavnostech a akcích v okolí. Zhotovení přívěsného
vozíku, zajišťování technické způsobilosti a různé opravy, to je další
náplní činnosti šikovných rukou

členů SDH. Dále na valné hromadě
zazněly zprávy pokladníka, revizní
komise a kronikářky. Po diskusi
následoval slavnostní okamžik
pro 5 členů, kteří obdrželi pamětní
medaile ke 100. výročí vzniku
republiky za svojí dlouhodobou
a záslužnou práci pro sbor a tím i pro
obec. Medaile byly předány těmto
členům: Maťátko Miloslav, Mertlík
Jiří, Novák Václav, Šibor Milan, Vaněk Pavel. Za jejich práci jim patří
veliký dík a uznání! Rok 2018 byl
velice úspěšný a nabitý akcemi nejrůznějšího charakteru. Pochvalu vyslovila též starostka paní Bohuslava
Volfová, která poděkovala za pomoc
obci. Jedním z úkolů pro následující
období je prohlubování spolupráce
s ostatními složkami – s TJ Sokol
a mysliveckým sdružením.
(miralisal)
Ilustrační foto: web obce

Anotace z profesního životopisu:
Lubomír Janeba je členem SH
ČMS, dříve SPO ČSR, od roku
1965. Členem se stal v tehdejší
jednotce MJ ČSPO Litoměřice.
Působil ve funkci referenta prevence a prováděl požární preventivní prohlídky v drobných provozovnách města Litoměřice. Po
svém přestěhování se do Ústí nad
Labem v roce 1978 zakládá sídlištní základní organizaci SPO Ústí
nad Labem – Stříbrníky, ve které
působí devět let jako předseda.
Na úrovni okresu začal pracovat
v roce 1968 jako člen předsednictva OV SPO v Litoměřicích
s gescí pro činnost s mládeží. Ve
všech svých funkcích se vždy
snažil o maximální spolupráci
mezi profesionální a dobrovolnou
požární ochrannou. Aktivně se
podílel na zakládání požárních
stanic OVPÚ s výrazným podílem
dobrovolných hasičů přecházejících do řad příslušníků PS OVPÚ.
Činnost na krajské úrovni začala
pro Lubomíra Janebu zvolením
za člena KV SPO za okres Litoměřice v roce 1977. V roce 1983
byl na krajské konferenci zvolen
za předsedu KV SPO v Ústí nad
Labem. V této funkci setrval do
roku 1988 a řešil v ní například
navýšení aktivit SPO v kraji,
zejména pak v pánevních těžebních okresech Chomutov, Most

a Teplice. V roce 1995 kandiduje
na 1. řádném sjezdu SH ČMS na
funkci náměstka starosty a je do
této funkce zvolen. Znovu potvrzen do této funkce je následně
na všech konaných sjezdech SH
ČMS. V období od roku 2000 do
současnosti je, se dvěma krátkými
přestávkami, prvním náměstkem
starosty SH ČMS. Již tři volební
období je členem mezinárodní
komise pro historii CTIF. Je dlouholetým a uznávaným odborníkem
SH ČMS na tvorbu a výklad stanov
a základních směrnic SH ČMS.
Janeba byl v letech 1996–2013
velitelem Hasičského záchranného
sboru Dopravní podnik – Metro.

Opravili zbrojnici Hasiči v Dlouhé Vsi na Sušicku bilancovali
ve vedlejší obci
Hasičský sbor v Ostroměři
v okrese Jičín byl založen v roce
1885. V současné době pracuje ve
sboru 52 členů a 18 mladých hasičů.
K tradičním aktivitám sboru
patří hasičský ples, a březnový
maškarní rej, pálení čarodějnic
v sousedních Domoslavicích, zajišťování občerstvení při výstavě
historické techniky na soutěžích,
akcí seniorů apod.
Členové sboru se zúčastnili
charitativní pouti v České Skalici,
kde zabezpečovali technickými
prostředky hasičskou fontánu a zajistili pro všechny zúčastněné
chutné občerstvení. V Mlázovicích
vystavovali u příležitosti výročí
založení sboru svou historickou
techniku a s tím spolili plnění letadla vodou. Jsou pravidelně přítomni
u rozsvěcení vánočního stromu, kde
připravují posezení pro veřejnost
a technicky zajištují akci a následný
úklid. „Se starou technikou jsme se
představili v Bašnicích, Dobré Vodě
a Bílsku. Máme vozidlo Praga RN
1941, které jsme zrenovovali, také
stříkačky Zikmund a Smékal udržujeme v provozuschopném stavu,“
uvedl velitel Ivo Stýblo.
Hasiči jsou vydatní pomocníci
obce, nechybějí při hrabání listí,
úklidu posečené trávy, úklidu suchých větví, zametání chodníků, pořádání obecních akcí. V nedalekých

Mladí hasiči z Ostroměře

Domoslavicích společně s občany
vylepšili okolí a hasičskou zbrojnici, opravili a natřeli brouzdaliště,
opravili a vyspárovali hasičskou
nádrž a kolem ní instalovali lavičky,
natřeli stojany na kola. Dětem postavili pískoviště a houpačky se skluzavkou. Nechyběly terénní úpravy
včetně navození zeminy, částečně
vybudovali veřejné ohniště. „Materiálně přispěl obecní úřad, dřevo na
pískoviště věnovala stavební firma
z Ostroměře. Naši mladí hasiči mají
kde trénovat a scházet se,“ konstatoval člen sboru Jaroslav Horák.
Skvěle pracuje kolektiv mladých
hasičů. Děti se účastní nejedné
soutěže, zejména hry Plamen, bodovaly ale také v požárním útoku
v Hořicích, Nevrátické bludičce,
okrskové soutěži, Miletínském
šmodrchu a dalších.
Nejmladší přípravka se představila na krajském setkání v Holovousích.
Děti nechyběly na Ostroměřské
slavnosti v základní škole, kde se
představily se scénkou „Oheň v základní škole“. „Jsou nadšené z hasičského letního soustředění, spíme
ve stanech, procvičujeme hasičské
dovednosti, koupáme se, jezdíme na
kole. Jsme rádi, že můžeme dětem
nabídnout zajímavou činnost a naučit je novým dovednostem,“ dodala
vedoucí Hana Horáková.
Věra Nutilová

Obec Dlouhá Ves u Sušice na
Klatovsku byla do konce roku
1945 ovládána německou většinou a hasičský sbor byl pod
vedením majitele místní továrny
Schellem, který byl současně
i velitelem a župním organizátorem. V roce 1946, po odsunu
německého obyvatelstva, byl
založen hasičský sbor český. Od
toho roku byla také vedena kronika sboru. Je však doloženo, že
SDH v Dlouhé Vsi byl založen již
v roce 1918 majitelem místní
firmy. Označení sboru se během let měnilo: po roce 1948
to například byl Československý
svaz požární ochrany a další.
Náplň práce a poslání hasičů
však zůstávají po celá léta stejná
– pomáhat bližním, ochraňovat
životy, majetek, bojovat proti
ohni, proti živelním pohromám.

Symbolika hasičského
praporu
V době, kdy hasiči v Dlouhé
Vsi uvažovali o tom, že si pořídí
svůj hasičský prapor, také pátrali
v archivech a zjistili, že Hasičský
sbor v Dlouhé Vsi byl založen již
v roce 1883. Zaměřili se především
na organizaci oslav 135. výročí
založení SDH Dlouhá Ves. Po
složitých jednáních a hledání
v archivech byl nalezen záznam
z roku 1883 o požáru v Divišově,
kde zasahovala zámecká stříkačka
z Dlouhé Vsi. Toto datum bylo
přiznáno jako rok založení SDH
Dlouhá Ves. Současně by letos
v Dlouhé Vsi oslavili 100 let od
založení továrního sboru ve firmě
Schell, později Solo.
U příležitosti 135. výročí založení sboru vyvstala myšlenka
zhotovit hasičský prapor – symbol
hasičského poslání: dobrovolné
práce, lidskosti a lásky k bližnímu.
Prapor by byl také zástavou, je slibem a závazkem pro pokračování
v práci předchůdců a zakladatelů.
Při slavnostním žehnání praporu

proběhlo i vysvěcení sošky sv.
Floriána – patrona hasičů. Tato
soška je vyřezána z jednoho kusu
dřeva a má nad hasiči v Dlouhé Vsi
držet ochrannou ruku. Při slavnostním žehnání praporu prošel
průvod celou obcí a poté následoval slavnostní nástup u hasičské
zbrojnice, kde začaly oslavy.
Po slavnostních projevech proběhlo zavěšení pamětních stuh
na prapory zúčastněných sborů.
Součástí byla prohlídka historické
i moderní techniky. HZS ÚO Klatovy provedl ukázku s žebříkem
Iveco Magirus. Čestná náměstkyně starosty OSH a vedoucí Odborné rady žen Hana Králová předala
do ruky starosty SDH Františka
Haase Pamětní list k 135. výročí
založení sboru a k žehnání nového praporu sboru. Současně
poděkovala za to, že v Dlouhé Vsi
uspořádali vyřazovací kolo žen,
okresní kolo požárního sportu.
Poděkovala za veškerou vstřícnou
pomoc v nejen v obci, ale i v okolí.
Poděkovala ženám za jejich úsilí,
za pomoc ve sboru. Vzpomenula

na jejich aktivity na poli soutěžním. Ocenila, že v době velkých
veder hasiči prováděli dodávku
vody i mytí komunikace jako opatření proti velké prašnosti.

„Cestička k hasičské
zbrojnici“
Během roku měla výjezdová
jednotka poměrně dost výjezdů,
včetně technických, samozřejmostí byla údržba vodních zdrojů.
V měsíci srpnu se zúčastnila akce
Pyrocar v Přibyslavi s novým
vozidlem Iveco. Jednotka si zde
nenechala ujít ani prohlídku expozice hasičského muzea. V Přibyslavi je zastihla smutná zpráva:
nedlouho po svém slavnostním
projevu zde zemřel dlouholetý
st a rost a SH ČMS I ng. Ka rel
Richter. Byli tak přítomni pietě,
když všichni uctili jeho památku
nástupem u vozidel za blikání majáků a houkání sirén. Po návratu
domů s  novým praporem se členové SDH Dlouhá Ves zúčastnili
také oslav v Rejštejně a v Kolinci.

Dlouhá léta organizovali v Dlouhé Vsi netradiční soutěž Soptík.
Tento rok z technických důvodů
od soutěže upustili. Velkou a neocenitelnou úlohu mají v SDH ženy.
Jsou aktérkami při organizování
kulturních a společenských akcí.
Tradičně jsou to akce: masopustní
vepřové hody, pouťová zábava
s májkou, vyhlášený Dechovkový
festival v Dlouhé Vsi. Tohoto
festivalu se účastní dechovkové
soubory ze širokého okolí a lákají
do obce množství návštěvníků.
Velkou oporou při organizaci
festivalu je Obecní úřad v Dlouhé
Vsi. Hasiči vypomáhají rovněž při
Anenské pouti v Aníně, zajišťují
občerstvení, organizují taneční
zábavy, nebo rozsvícení vánočního stromu.
V současné době se sbor potýká
s tím, že členská základna stárne,
je třeba více zapojit omladinu.
Přesto věřím, že do budoucna určitě v Dlouhé Vsi nezaroste plevelem
cestička k hasičské zbrojnici.
Hana Králová, foto archiv.
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Kaleidoskop zajímavostí

Výkladní skříň plná pohárů
Hasičský sbor v Košťálově
v okrese Semily patří se svými 184
členy k nejpočetnějším. Je sborem,
kde je sedmdesát žen a kolem pětadvaceti mladých hasičů.
Hasiči vykazují všestranné aktivity. Každoročně zahajují hasičským hojně navštěvovaným plesem,
který je obohacen tanečním vystoupením „Báječných ženských“.
Při oblíbené obecní akci Bumbác
umožňují dětem vyzkoušet si výjezdové oblečení, dýchací techniku,
střelbu ze vzduchovky a ukázali, jak
vypadá ostrý výjezd k požáru. Jsou
výraznými pomocníky při přehlídce
dechových kapel. „Připravujeme
nejrůznější občerstvení pro návštěvníky, počínaje krkonošskými

sejkorami a konče grilovanými
steaky a švédskými stoly,“ uvedl
starosta okrsku Miroslav Doškař.
Obdobně je tomu při Country festivalu, rozsvícení vánočního stromku
a několika hasičských soutěžích.
Každoročně pořádají dílčí soutěže Podkozákovské a Jizerské ligy,
soutěže mladých hasičů, memoriál
Jaroslava Sucharky. „Pořádali jsme
vyhlášení seriálu soutěží mladých
hasičů O pohár dráčka Soptíka,
postarali jsme se v sokolovně o 550
dětí a jejich doprovod, včetně občerstvení,“ připomněl Josef Šalda,
velitel sboru. „Dostali jsme před
rokem nové hasičské vozidlo za
sedm milionů korun. Protože se
nevejde do garáží, bylo rozhodnuto
o jejich přístavbě. Realizace stavby
by měla být provedena do dvou let.“
Nemálo času věnují hasiči úpravám hasičského areálu pod Kozlovem, výcviku jednotky, přípravám
na soutěže. Tým žen a mužů skvěle
reprezentuje obec.“ Vloni ženy
stály na startu 42 soutěží. Staly
se mistryněmi Jizerské a Podkozákovské hasičské ligy a zářily na
zlaté příčce Síně slávy ČR proto, že
byly dvacetkrát první na soutěžích.

Úspěšný tým hasiček Košťálova (foto archiv SDH)

„Jsme hlavně dobrá parta. Nesmírně nám pomáhají muži, kteří sice
také soutěží, ale jsou nám cennými
pomocníky při výcviku, dopravě,“
uvedla členka týmu Jana Houžvičková. Všechny poháry a ceny, které
ženy a muži během roku získají,
vystaví ve výkladní skříni bývalého obchodu. A obyvatelé obce jim
nesmírně fandí.
Mladí hasiči dělají sboru také
velkou radost. Družstvo se umisťuje
na předních místech ve hře Plamen. Zúčastňují se seriálu soutěží

O pohár dráčka Soptíka, kterého
se v rámci okresu Semily účastní
45 družstev. Vloni získaly mladší
děti v celkovém hodnocení 4. místo
a stříbrné medaile v kategorii „král
hasičských útoků“ výkonem 16,93.
„Hasiči jsou mimořádným týmem, ochotnými pomocníky obci
při nejrůznějších pracích. Vážíme
si jejich zájmu o požární sport,
výchovu mládeže, jsme spokojeni
s výjezdovou jednotkou. Velmi dobře spolupracujeme,“ dodal starosta
obce Milan Havlík. Věra Nutilová

Zástupci 12 hasičských sborů okrsku Velká Bíteš se sešli v Katově
Druhá neděle v lednu je tradiční datum konání výroční valné
hromady hasičského okrsku Velká
Bíteš. Ta letošní připadla na 13.
ledna 2019, kdy se v kulturním
domě v obci Katov sešli zástupci
12 hasičských sborů a řada významných hostů, aby zhodnotili rok
2018 a připravili akce na rok 2019.
Slavnostní schůzi zahájil okrskový
starosta Ludvík Zavřel a přivítal
hosty. Vzpomněl zesnulé bratry
hasiče a všichni je uctili minutou
ticha. Člen výkonného výboru OSH
Žďáru nad Sázavou a garant okrsku

Jiří Klusák účastníky seznámil
s programem slavnostní schůze.
Následovala volba návrhové a mandátové komise. Zprávy o činnosti
okrsku přednesl starosta Ludvík
Zavřel, velitel Petr Fousek, strojník
Miroslav Mateja, pokladník Karel
Daněk. Následně byla předána
čestná uznání okrsku Velká Bíteš
a záslužné medaile Vincence Broži.
V následné diskuzi zazněly zdravice
hostů. Po přijetí usnesení a schválení plánu práce na rok 2019 následoval oběd a neformální zábava.
Mgr. David Dvořáček

Sbor dobrovolných hasičů Chudenín,
hrdá historie, úspěšná současnost
Historie Sboru dobrovolných hasičů v Chudeníně se začala psát 10.
listopadu 1945, kdy 20 nadšených
členů sbor založilo. K dispozici
měli v té době hasičskou motorovou
stříkačku Fláder, dopravní vůz pro
koňskou přípřež a ruční stříkačku.
Pro dopravu družstva i techniky
sloužil léta malý nákladní automobil, který si SDH zakoupil ze
své pokladny. Finanční prostředky
byly získávány hlavně z kulturní
činnosti, ochotnicky se hrály divadelní hry, pořádaly se hasičské
bály, maškarní průvody a pouťové
zábavy. Činnost hasičů se rozvíjela, docházelo ke vzdělávání po
odborné stránce, soutěžní družstvo
dosahovalo výborných výsledků
v soutěžích.
Sportovní úspěchy
Ve Sboru pracovalo několik let
i družstvo žen, nezapomínalo se ani
na mládež a jejich výchovu. Práce
s mládeží (dlouholeté zapojení do
Hry Plamen) se vyplatila. Dorostenky v roce 2001 vybojovaly postup

na mistrovství republiky v Chocni.
V silné konkurenci obsadily pěkné
5. místo a v jednotlivcích se členkadružstva Blanka Králová stala
mistryní republiky v běhu na 60 m
s překážkami. SDH se zabýval
prevencí, pravidelné preventivní
prohlídky byly samozřejmostí.
V mnoha případech jednotka zasahovala při vzniklých požárech
nejen v obci, ale i v přilehlém
okolí. V roce 1960 získal sbor od
Ministerstva národní obrany Pragu
RN, pro kterou si hasiči jeli až do
Bratislavy. Poté obdrželi DVS 12
Avii 30 s veškerým příslušenstvím.
Další velkou slávou a pomocí bylo
otevření nové hasičské zbrojnice
a víceúčelové budovy, která slouží
hasičům od roku 2003. Zde mají
hasiči zázemí, sklad techniky,
zázemí pro kulturní a společenské
akce, což v minulosti nebylo. Při
oslavě otevření nové zbrojnice
předvedli jízdu s koněspřežným
vozem, který byl nadšenými členy
sboru opraven a je stále chloubou
SDH Chudenín. Rok 2018 byl dal-

ším mezníkem hasičů v Chudeníně.
Družstva mužů se tom roce zapojila
v okrskové soutěži v Bystřici, kde si
mladší družstvo vybojovalo postup
do vyřazovacího kola. V Malé Vísce
obsadili 8. místo, což nestačilo na
postup do okresního kola. Druhé
družstvo mužů (nad 40 let) se svými
výkony skončilo na 5. místě. Mladší
družstvo mužů se v průběhu roku
se zúčastnilo ještě několika soutěží
a memoriálů.
Hasičský prapor
Nastal i slavnostní den 4. srpna
2018, kdy hasiči došli průvodem
k obecní kapličce, kde byl panem
farářem z Nýrska vysvěcen jejich
nový prapor jako jeden ze symbolů
hasičského sboru. Prapor, který je
symbolem síly a víry, pod kterým
hasiči z Chudenína budou hrdě
kráčet. Na slavnostním žehnání
praporu vystoupila řada hostů, hasiči z Neukirchenu, Rittstaigu. Za
OSH Klatovy vystoupil náměstek
starosty OSH pan Jan Rayser, který
ocenil dlouholetou aktivní činnost
hasičů z Chudenína. K novému
praporu poblahopřála také vedoucí
odborné rady žen Hana Králová.
Poté následovala taneční zábava
za doprovodu hudby pana Zdeňka
Trefance, která hrála až do dalšího
dne, kdy byla v obci pouť a slavilo
se dál.
Celoroční činnost
Hasiči mají celoročně bohatou
činnost. V lednu uspořádali hasičský ples. Další akcí byly oblíbené
a tradiční zabijačkové hody – známé
pod přezdívkou „Den s prasaty“.

Lidé z celého okolí mají možnost
vidět, jak se zabijačkové pochoutky připravují, samozřejmostí je
možnost nákupu těchto produktů.
Výtěžek pak jde do pokladny sboru na další činnost. Je to „zápřah“
pro řezníka pana Luboše Hoška,
pomocníky, manželky, které vždy
přiloží ruce k dílu. Další organizátorská akce je pro hasiče každoročně
v sousední obci Uhlišti, kde probíhá
Svěcení koní za účasti nadšených
koňáků jak z Čech, tak ze sousedního Německa. Zde hasiči zajišťují
bezpečnost lidí při příjezdu koní,
občerstvení a další organizační záležitosti. V průběhu roku provádějí
besedy pro děti ve škole a ve školce,
samozřejmostí je stavění máje.
Rozsvěcení vánočního stromečku
se stalo v Chudeníně tradicí, kdy se
všichni sejdou, děti zazpívají koledy.
Nezapomínají ani na své členy,
kteří se dožívají životních výročí,
přijdou popřát s dárkem – to vždy
potěší. Hasiči si cení velké pomoci
od oce Chudenín v čele se starostou
Ing. Jaroslavem Bouzkem, který
se na hasiče může kdykoliv obrátit
a spolehnout se na jejich pomoc. Ze
strany obce je poskytnuta finanční
podpora na zakoupení výstroje,
výzbroje, bez které by toto vše
nebylo možné provádět. Starosta
SDH v Chudeníně Radek Lepší při
výroční valné hromadě poděkoval
za tuto pomoc. Poděkoval členům
za jejich aktivní přístup a hlavně
manželkám, které jsou nápomocny
při všech pořádaných akcích.
Postřehy z dění o hasičích
z Chudenína z jejich bohaté činnosti posbírala Hana Králová
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HASIČSKÁ KUCHAŘKA
Dnes servírujeme: Jablečno-ořechový dort
V Hasičských novinách jsme otevřeli „Pandořinu skříňku“ lákavých chutí, které jistě zaútočily na vaše chuťové
pohárky. Bylo by na světě fajn, pokud by jediné „Pandořiny skříňky“ byly
knihy kuchařských receptů, mezi které patří i Hasičská kuchařka, zajímavý  
kuchařsko-preventivní počin, který obsahuje nejen recepty od samotných
hasičů, ale i užitečné preventivní rady ze sféry protipožární ochrany.
Kuchařka vyšla k 165. výročí vzniku HZS hl. m. Prahy.
Užitečné rady
Stejně jako v minulém čísle Hasičských novin budeme postupovat
v azimutu – nejprve práce, potom koláče. Onou „prací“ máme na mysli
zopakování rad z oblasti protipožární prevence, které jsou právě k tomuto
receptu v kuchařce přiřazeny. Jedná se o Paragrafy v domácnosti: pomoc
při zdolávání požáru (dle paragrafu 18 a 19 zákona č. 133/1985 Sb., zákon
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Tyto paragrafy zmíněného zákona řeší obsah výrazů „osobní pomoc“ a „věcná pomoc“. Osobní
pomoc je souhrnem povinností v souvislosti se zdoláváním požáru. Každý
je povinen: Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob. Uhasit
požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho
šíření. Ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení. Poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany
na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce. Co
se týká „věcné pomoci“, je definována takto: Každý je povinen na výzvu
velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout
dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke
zdolání požáru.
Dobrý recept
O významu užitečných preventivních rad, můžete klidně diskutovat
i při konzumaci produktu, ke kterému vás dovede tento recept na jablečno-ořechový dort. Jak v úvodu píše autor receptu, npor. Mgr. Tomáš Horský,
jde o chutný vláčný korpus, který lze jednoduše nazdobit šlehačkou či jej
(pro jeho poměrně slušnou „nosnost“) použít jako základ pro další zdobení.
Co budeme potřebovat? 8 vajec, 280 gramů krupicového cukru, 280 gramů jablek, 160 gramů vyloupaných vlašských ořechů, cca polovinu sáčku
prášku do pečiva, 6 větších lžic strouhanky, 3 lžíce kakaa. A můžeme se do
toho pustit! Připravíme si do misek cukr smíchaný s kakaem, strouhanku
s práškem do pečiva, na kousky nakrájená a oloupaná jablka s ořechy.
Z bílků vyšleháme tuhý sníh a za stálého míchání po lžicích přidáváme
do sněhu směs cukru a kakaa. Postupně přidáváme žloutky a opět po lžících jablka s ořechy. Nakonec přidáme do směsi, nejlépe opět po lžících,
strouhanku s práškem do pečiva. Důkladně promícháme. Směs nalijeme
do vymazané a moukou vysypané dortové formy. Pečeme při 180 stupních
Celsia po dobu nejméně 45 minut. Špejlí kontrolujeme propečení (vpíchneme do korpusu, pokud je špejle suchá a nelepí se, je korpus upečený). Tip
na zdobení: Pokud chceme zdobení ve stylu harlekýn, vychází na dort cca
dvě šlehačky. Dobrou chuť!
Foto hasičská kuchařka.

Dobrovolní hasiči v zahraničí
Nakoukání k polským sousedům
Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval
cestování jako sbírání nových zkušeností a poznatků.
Pojďte si s Hasičskými novinami procestovat mapu středoevropského hasičského dobrovolnictví. V minulém čísle
Hasičských novin jsme nakoukli pod pokličku maďarským
dobrovolným hasičům. Dnes se vydáme do sousedního Polska, kde mají
dobrovolní hasiči dlouhou a úspěšnou tradici.
Zwiazek Ochotniczych Strazy Pozarnych
Polští dobrovolní hasiči dominují mezi organizacemi, které v Polské
republice zajišťují ochranu obyvatelstva. Většina dobrovolných hasičů je
zastřešena pod organizací Zwiazek Ochotniczych Strazy Pozarnych, jejíž
statut lze přirovnat k naší spolkové činnosti. Dobrovolní hasiči v Polsku
kooperují s profesionálními hasičskými jednotkami, působí v rámci činnosti s mládeží, chrání zdraví, život a majetek obyvatel. Fungují stejně
jako u nás, tj. v rámci obecních samospráv. Financováni jsou i prostřednictvím odvodů ze sféry pojišťovnictví. První policejní předpisy na téma
protipožární ochrany se objevují na území dnešního Polska již v roce
1794. Reakcí na ně je snaha po systematické organizaci takové ochrany.
Musíme si uvědomit, že území Polska bylo opakovaně důležitou figurou
na mocenské šachovnici, a tak velký impuls pro organizování dobrovolných hasičů přišel až s opětovnou nezávislostí Polska (ve 20. letech 20.
století). První národní kongres delegátů hasičských sborů se uskutečnil
8.–9. září 1921 ve Varšavě. Zúčastnilo se jej 3 690 zástupců zastupujících
742 dobrovolných hasičských sborů ze všech provincií a regionů země.
V Polsku lze rozlišit pět druhů hasičských jednotek: Státní požární službu,
dobrovolné hasičské sbory, vojenské hasičské sbory, podnikové hasičské
sbory a letištní hasičské sbory. Všechny spadají do kompetence Národního
velitelství Státní požární služby, které je nejvyšším orgánem ve struktuře
protipožární ochrany.
Foto via flickr
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Zimní soustředění dorostu
na Prostějovsku
OSH Prostějov s OORM připravilo první část soustředění pro
dorostence a dorostenky okresu
Prostějov, které se konalo v zimních podmínkách v tělocvičně ve
Smržicích. Účastnilo se ho celkem
32 dorostenců z SDH Hrochov,
SDH Vícov, SDH Klopotovice,
SDH Štětovice a SDH Služín se
svými vedoucími. Program byl
bohat ý – rozcvička, atletická
abeceda, disciplíny pro dorost,
předávky štafet, přenos hasicího
přístroje, startování, napojování
rozdělovače, proudnice, středy,
správné oblečení závodníka, dobré
postavení hadic i kontrola nářadí
– to vše si toho dne osvojili všichni
závodníci i vedoucí. Současně proběhlo školení několika rozhodčích

našeho okresu i s praktickými
ukázkami. Druhá část bude probíhat jeden den v jarních měsících

na překážkách – už teď se těšíme!
Mgr. Marcela Vystrčilová,
Sekretariát OSH Prostějov

Slovem a obrazem

Nález nevybuchlé munice
z II. světové války
Jednotka profesionálních hasičů
z Hlučína dne 18. ledna 2019 zasahovala při nálezu munice z II. světové války v obci Bohuslavice,
okres Opava. Operační středisko
hasičů bylo o nálezu informováno
krátce před 14. hodinou odpolední.
Na místo události vyjela okamžitě
jednotka Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje ze
stanice Hlučín s jedním zásahovým
automobilem. Po příjezdu na místo
události hasiči zjistili, že při výkopových pracích došlo k nalezení
staré, nevybuchlé letecké 100kg
pumy, která nejspíš byla na obec
odhozena z letadla Rudé armády
v době bojů za II. světové války.
Hasiči se podíleli ve spolupráci
s Policií České republiky na likvidaci pumy, na evakuaci 18 osob
a průzkumu 26 nemovitostí. Po

Jednotky sborů
dobrovolných hasičů
obcí a jejich zřizování

Je nám velkým potěšení, že se
Hasičské noviny staly mediálním
pa r t nerem letošn í ho ročn í k u
Setkání Stratílkových stříkaček.
Akce se koná ve Vysokém Mýtě
8. června. Je zároveň oslavou 120.
výročí založení tamní továrny na
hasicí techniku Václava Ignáce
Stratílka.
Místem konání je náměstí Přemysla Otakara II. od 9 do 17 hodin.
Zapište si do vašich hasičských diářů! Přihláška techniky
je možná na adrese http://hasici.
vmyto.cz/

Nová hasičská auta v Lipové
Obec Lipová se nachází v okrese Prostějov v Olomouckém kraji.
Obec Lipová má tři vesnice – Lipová, Hrochov, Seč a má kolem
730 oby vatel. Ve všech třech
částech obce velice dobře fungují
Sbory dobrovolných hasičů s bohatou tradicí.
V loňském roce 2018 se zastupitelstvo obce rozhodlo nahradit
zastaralý vozový park všech tří
Sborů dobrovolných hasičů. SDH
Lipová používal skříňové vozidlo

Avia A31 (rok výroby 1989), SDH
Hrochov skříňovou Avii DVS 12
A30 (kterou si pořídil v roce 2001
jako starší) a SDH Seč vozidlo
Mitshubishi Pajero 4 × 4 (rok
výroby 1994).
Obec obdržela na vozidla dotaci
od Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ve výši 1,35
milionu Kč a Olomouckého kraje
ve výši 0,3 milionu Kč. Zbývající
náklady na pořízení vozidel ve

výši 2,45 milionu Kč dofinancovala obec Lipová. Nástavba
vozidel byla dělána na zakázku
v Polsku a členové SDH dohlíželi
ve firmě na finální dokončení.
Celková částka pořízených vozů
byla 4,1 milionu Kč.
Dvě nová vozidla značky Renault Master pro SDH Lipová
a SDH Hrochov byla slavnostně
předána dne 25. srpna 2018 na Dni
obce Lipová.
Slavnost u Kulturního domu
v Lipové byla zahájena mší svatou,
v jejímž úvodu starosta obce Ing.
František Šustr přivítal významné
členy a představitele hasičských
sborů z okolních obcí a rovněž
všechny spoluobčany a poděkoval
všem, kteří se podíleli na nákupu
nových hasičských vozů, jimž
v závěru mše požehnal P. Ondřej
Horáček. Vybavení vozidel si
mohl v průběhu odpoledne každý
prohlédnout.
Původně mělo být požehnáno
třem hasičským vozidlům, ale
odborná firma nestihla všechny
zakázky. Třetí vozidlo značky
Volkswagen 4x4 bylo dodáno po

Brzy zaparkují v nové zbrojnici
Náchodští dobrovolní hasiči se těší dlouhodobé a velkorysé podpoře tamní radnice.
Výsledkem je nejen špičková hasičská technika (viz fotografie), ale i probíhající stavba
nové hasičské zbrojnice.
JSDH Náchod, která je zařazena v poplachovém plánu Královéhradeckého kraje
s výjezdem do 10 minut, získá vyhovující
zázemí pro své členy i vhodné prostory pro
umístění techniky. Stavba nové hasičské
zbrojnice je řešena jako zděná s plochou
střechou, dvoupodlažní objekt je navržen ve
tvaru písmene L. Nová hasičská zbrojnice by
měla být dokončena na jaře 2019. Náklady
na stavební práce představují částku cca 23
mil. Kč vč. DPH.
Foto Josef Pepa Voltr.

vybavení dodatečně. Dne 28. září
2018 byl předán poslední automobil hasičům v Seči. Na předání
přijely oba dva sbory z Lipové
a Hrochova i se svými novými
auty. Slavnostního předání se
zúčastnili vzácní hosté. Byli to 3.
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Mgr. Dalibor Hanák, starosta
Okresního sdružení hasičů v Prostějově Jan Brabec a vedoucí od-

pro dobrovolné hasiče

deaktivaci roznětky pyrotechnikem Policie České republiky byla
puma odvezena k likvidaci za pomoci těžké techniky Záchranného
útvaru Hasičského záchranného
sboru České republiky. Jednotka
HZS MSK z Hlučína se poté vrátila
zpět na základnu.
npor. Ing. Lukáš Popp,
zastupující tiskový mluvčí HZS
Moravskoslezského kraje

Setkání Stratílkových stříkaček

Nehoda linkového autobusu v Královéhradeckém kraji se neobešla bez asistence
hasičů. foto Michal Fanta

Právní poradna

dělení krizového řízení Olomouckého kraje Mgr. Alena Hložková.
Hasičskému autu požehnal P. Josef
Pejř. Hosté přednesli zdravice a ve
svých projevech vyzdvihli péči
obce o hasiče. Lipová se tak stala
jedinou obcí Olomouckého kraje,
která pořídila najednou automobily pro všechny tři místní části.
Text a foto:
Mgr. Vlastimil Vyskočil

Podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje obec v samostatné
působnosti jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí
hašení požárů a záchranné práce
při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech a plní
ve svém územním obvodu další
úkoly podle zvláštního právního
předpisu (zákon č. 239/2000 Sb.
o integrovaném záchranném systému), přičemž členům JSDH obce
poskytuje obec za hašení požárů
a záchranné práce při živelních
pohromách a jiných mimořádných
událostech v mimopracovní době
odměnu.
Každá obec by měla mít zřízenou svoji jednotku. Případně může
využít některou z alternativních
možností. Může zřídit jednotku
společnou s jinou obcí. Obvykle
to probíhá tak, že jiná obec, která
má jednotku zřízenou, vybírá
poplatek od ostatních obcí.
Další možností je zřídit požární
hlídku. Ustanovení § 29 odst.
1 písm. a) zákona č 133/1985
Sb. 46 stanovuje povinnost obci
poskytovat členovi JSDH za hašení požárů a záchranné práce
při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech odměnu,
pokud tuto činnost provádí v jeho
mimopracovní době.
Je ale nutné si uvědomit, že
v pracovní době obec proplácí
refundaci zaměstnavateli. Zároveň
platí, že do činností v jednotce pro
zajištění její akceschopnosti spadá
i široká oblast údržby a kontrol
požární techniky a prostředků
v péči jednotky, cvičení, školení,
odborná příprava a další činnosti.
Pokud obec po členovi vyžaduje
plnění těchto úkonů, pak s ním
musí mít uzavřen takový smluvní
vztah, na základě kterého jej může
pověřovat těmito pracemi.
Zdroj textu: Diplomová práce
Právní aspekty jednotek
požární ochrany obcí,
Tomáš Jelínek, 2014,
Právnická fakulta
Masarykovy univerzity,
Veřejná správa Katedra
správní vědy a správního
práva.

Jedním z úkolů HZS ČR je
poskytnutí účinné pomoci při
mimořádných událostech, mezi
které patří i události vyžadující
nalezení a záchranu osob ze
sutin zřícených budov. Psovod
a pes, kteří provádí výcvik
v oboru záchranářské kynologie, tvoří nedílnou dvojici.
Při indispozici psovoda je nevyužitelný pes, při indispozici
psa je nevyužitelný psovod.
Cvičeného psa je možno využít
i pro pátraní po osobách zavalených lavinou.
Ilustrační foto HZS ČR.
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Smutný příběh
Přátelé, kamarádi, hasiči. Tento
příběh, který jsme společně prožili
v roce 2018, je v něčem výjimečný
a budeme si ho ještě všichni dlouho
pamatovat. Prožili jsme spoustu
dobrodružství a měli neméně zážitků. Rádi jsme připravovali pěkné
akce a společně pozorovali radost
dětí, které žijí v obci Svinčany
a blízkém okolí. Snažili jsme se,
tak jako každý rok, aby se smály
a užívaly si bezstarostného dětství
a měly na co vzpomínat. Myslíme
si, že se nám to podařilo, tento rok
byl opravdu bohatý na krásné chvíle.
Rádi bychom poděkovali všem za
účast na letošních akcích, které jsme
se pro vás snažili připravit nejlépe,
jak jsme jen dovedli. Průřez z nich
si můžete připomenout v našem
fotoalbu. Mrzí nás ale, že úplný
konec roku někdo zkazil nejenom
nám, ale hlavně těm dětem, potažmo lidem v naší obci. To, co nás
čekalo na konci roku 2018, si nikdo
z nás nedokázal představit ani v nejhorším snu. Žhář, který po nocích
v naší obci začal zapalovat sběrná

místa na shromažďování odpadu,
pravděpodobně zapříčinil i požár
našeho hasičského klubu, ze kterého nezbylo téměř vůbec nic. Přišli
jsme prakticky o všechno. Jak uvedl
místostarosta SDH Zdeněk Kubín
„Bylo to dvacet let práce a postupného budování, mnozí z nás tomu
věnovali kus života.“ U požáru,
který vypukl 28. 12. 2018 krátce po
dvaadvacáté hodině, zasahovali profesionální hasiči z Přelouče a další
tři jednotky dobrovolných hasičů
ze Svinčan, Choltic a Heřmanova
Městce. Proti rozjetému živlu jsme
ale neměli příliš mnoho šancí.
Sbor dobrovolných hasičů ve
Svinčanech je zde důležitým hybatelem veřejného a kulturního
dění. Nyní musíme s budováním
našeho zázemí začít od nuly. Jednou z největších ztrát po tomto
požáru je hudební aparatura, kterou
jsme na všech akcích využívali.
Pak samozřejmě další vybavení
klubovny. Rádi bychom poděkovali všem zasahujícím sborům za
likvidaci požáru našeho klubu.

Dále pak děkujeme obci Svinčany
a kamarádům za pomoc při likvidaci a vyčištění požářiště. Na jaře
bychom se rádi pustili do budování
nové klubovny. Sil máme dost,
ale asi nebudeme mít moc peněz.
Budeme proto rádi za jakoukoliv
pomoc. Jestli má někdo nějaký
nepotřebný stavební materiál,

určitě ho využijeme. Kdo by nám
chtěl přispět, abychom mohli v naší
činnosti dále pokračovat, zřídili
jsme transparentní účet – č. ú. 1158551290207/0100 – kam můžete
případné finančními prostředky
zasílat. Děkujeme za podporu.
PS: V roce 2019 více štěstí, zdraví
a lásky, bez závisti a žhářů!

Hasiči uctili památku tragicky zemřelého kolegy
K uctění památky zesnulého kolegy nstržm. Dušana Lipovského se
sešli kolegové z České Lípy a z vedení krajského ředitelství. Připomněli

si smutné okolnosti, které vedly až
k osudnému okamžiku, a zároveň se
zavázali, že budou v této vzpomínkové tradici dále pokračovat.

Bylo 18. ledna 2007. Evropu
tehdy už několikátý den pustošila
bouře s větrem o rychlosti až
250 km/h. Ve své největší síle
orkán Kyrill dorazil do Česka,
kde způsobil milionové škody
a změnil ráz krajiny v okolí Šumavy a Krkonoš. Tím nejhorším
byly ale čtyři lidské životy, které
si bouře vzala.
Mezi nimi byl i hasič Dušan
Lipovský. Se svými kolegy byl
osudný den povolán do Slunečné
na Českolipsku, kde měl spadlý
strom uvěznit ve voze jeho posádku. Vítr v tu chvíli na nějakou
dobu utichl. Hasiči začali na místě
odstraňovat stromy, vůz ovšem
nenašli. Náhle se však znovu zvedl
vítr a vytrhl ze země další strom.
Dva Dušanovi kolegové ještě
stačili uhnout. Dušan bohužel ne
a zemřel při převozu do nemocni-

ce. Jeho smrt byla o to tragičtější,
že po sobě zanechal družku Lucii
se dvěma dětmi a třetím na cestě.
Hasiči v pátek 19. ledna uctili
Dušanovu památku přímo na místě
jeho tragické smrti. Květiny položili na místo úmrtí v lese náměstci
ředitele HZS Libereckého kraje
plk. Mgr. Jan Málek a plk. Mgr.
Jaromír Lebeda v doprovodu svých
kolegů plk. Mgr. Ladislava Vakuly
a mjr. Ing. Pavla Blaláže z územního odboru Česká Lípa.
Hasiči na svého kolegu vzpomínají jako na dobrého kamaráda
a sportovce, který rád běhal dlouhé tratě nebo jezdil vytrvalostní
závody na kole. Vždy byl ochoten
pomoci a práce hasiče ho velmi
bavila.
Foto: HZS LK, stanice Česká
Lípa, autor: por. Bc. Pavlína
Bílková, DiS.
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Hasičská filmová rubrika
Hasiči na stříbrném plátně III:
Bojovníci s peklem (Hellfighters), 1968,
režie A. V. McLaglen
Příběh vyprávěný pohyblivými
obrázky dobyl svět. Film se stal
i uměleckou formou, která mohla
popsat ničivou sílu ohně. Do „zásuvky“ s filmy s hasičskou tématikou
patří i snímek Bojovníci s ohněm,
kde hlavní roli ztvárnil slavný
představitel „chlapáckých postav“
John Wayne. Film zobrazuje práci
příslušníků speciálního hasičského
sboru na ropné plošině. Filmová
distribuce představuje snímek takto:
„Požár vrtné věže za sebou nechává jen smrt, zkázu a rozžhavené
zbytky. Příroda si od lidí vybírá
svou krutou daň a s rozbouřenými
živly stěží něco svedou i drsní muži
v azbestových oblecích. Vedoucím
týmu mezinárodních specialistů na
likvidace požárů vrtných věží je
Chance Buckman. Se svým věrným
pomocníkem Gregem je Buckman
a jeho tým připraven pomoci kdekoli. Nebezpečné povolání a neustálé
cestování si vybírá daň na manželství s Madelyn, která ho opouští,
když už nemůže snášet stres z loučení a ze strachu, jestli ho znovu
uvidí. Greg se nakonec zamiluje
do Buckmanovy dcery Tish, ale ta
sdílí znepokojení nad nebezpečným
povoláním mužů stejně jako její
matka…“ Jak toto líčení děje napovídá, jedná se opravdu o chlapácký
film. Z hlediska hasičské tematiky
jsou Bojovníci s peklem oceňováni
za kvalitní produkci a reálně vyhlížející scény. Američané filmové
řemeslo opravdu uměli (a dokázali
za něj zaplatit) i v roce 1968, kdy
se o digitálních tricích psalo maximálně v literatuře sci-fi. Bojovníci
s peklem jsou i v dnešních časech
sledovatelnou záležitostí, i když
slávy minule prezentovaného Skle-

něného pekla opravdu nedosahují.
Výtky kritiků se týkaly scénáře
a přílišného chlapáctví, byť bylo
odlehčeno dobrými „hláškami“
i určitou mírou vtipu. Noviny New
York Times dokonce označily
film za pouhou snůšku exotických
katastrof. Film se natáčel zejména
v okolí texaského Houstonu. Kromě
legendárního Johna Wayna, jemuž
byl za jeho roli vyplacen honorář
převyšující 1 milion dolarů, si ve
filmu s dvojhodinovou stopáží zahráli další slavní herci té doby: Jim
Hutton, Katharine Ross či Bruce
Cabot. A ještě na závěr doušku na
téma legendy Johna Wayna: ten se
ve filmu Bojovníci s ohněm představil těsně po dokončení značně
propagandistického snímku Zelené
barety, který oslavoval americké
vojenské jednotky ve Vietnamu.
Z pekla vietnamské džungle do
pekla požáru. Na Johna Wayna byla
všechna filmová pekla krátká…
Foto: Plakát filmu (via flickr)
Příště: film Okrsek 49,
2004 (režie J. Russel)

Tisková oprava
V Hasičských novinách č. 2/2019 jsme uveřejnili medailonek Ing.
Jana Aulického. Bohužel se v tomto textu prolnula životopisná data Ing.
Aulického s biografií jeho otce. Za chybný text se Ing. Aulickému i všem
dalším, kteří tyto nesrovnalosti zaznamenali, velmi omlouváme. Dovolíme si otisknout medailonek Ing. Jana Aulického znovu v Hasičských
novinách č. 4/2019, které vyjdou 22. února.
redakce

PRO CHVÍLE ODDECHU
„Láska, ovšem. Oheň a plameny … (tajenka).“ (Tomasi Giuseppe di Lampedusa)

Oheň, plamen, požár…
ve slavných citátech
Láska je jako oheň:
pokud na něj nepřikládáš, vyhasne.
Michail Jurjevič Lermontov, ruský básník
„Nehlídaný oheň nabývá na síle.“
Quintus Horatius Flaccus,
římský básník (65–8 př. n. l)
„Oheň, který zničil knihy, ochudil celé lidstvo.“
Erich von Däniken,
švýcarský spisovatel a záhadolog

Tajenka: „…NA JEDEN ROK, POPEL NA TŘICET.“

„Žárlivost je oheň – parohy se v něm snad scvrknou, ale ten zápach!“
Jonathan Swift,
anglo-irský satirik, esejista, básník (1667–1745)

Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve vydavatelství HASIČI, s. r. o. Adresa: ul. 28. října 850, Nové Město n. Met., PSČ 549 01, e-mail: hasicskenoviny@post.cz. ISSN 2336–8721. Podání novinových zásilek řešeno smlouvou č. P. P. 50208/2002. Sazba iris@studio-iris.eu. Vedoucí redakce Miroslav Brát,
tel.: 773 791 525, e-mail: hasicskenoviny@post.cz. Předplatné: 774 862 150, distribuce@hasicisro.cz. Inzertní oddělení: tel. 602 835 012; e-mail: agh.k@seznam.cz. Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele nebo redakce. Uzávěrka dalšího čísla je 15. 2. 2019, vyjde 22. 2. 2019.

Pozvánka do Hasičského
muzea ve Skalné
Ve Skalné v okrese Cheb v letošním roce oslaví desetileté výročí muzea historické hasičské
techniky. Je jediným svého druhu
v západních Čechách a najdeme jej v překrásných prostorách
románského hradu Vildštejn. Je
bezesporu skvostem. Zdejší hasiči
hledali svého času reprezentativní
prostory pro umístění historické
techniky. Setkali se tehdy nejen
s pochopením vedení města, ale
také s nebývale vstřícnou nabídkou prostor od tehdejšího majitele
hradu.
Muzeum je umístěno ve druhém patře hradu, vystaveny jsou
nejen historické stříkačky, ale také
přílby, proudnice, žebříky, nářadí,
uniformy nebo množství fotografií
a textů o vzniku zdejšího sboru.
Obdiv vzbuzují koňské zápřahové
stříkačky a motorové stříkačky
Flader. Unikátem jsou mj. dřevěné
sáně z konce 18. století. Dobrovolní
hasiči v tehdejších dobách na sáně
přidělali ruční pumpu, upevnili
sudy s vodou, a tak dokázali dopravit vodu sněhem k požáru.
K vidění je stříkačka z roku
1899, která je unikátní tím, že má

originální doklady o koupi. Raritou
lze nazvat ručně vyšívaný prapor
a zástavu, která patřila hasičskému
sboru v New Yorku, složenou po
pietním způsobu do trojúhelníku
spolu se jmenným seznamem hasičů, kteří zahynuli při zásahu na
Manhattanu v září 2001. Hasičský
sbor ve Skalné je získal jako jediný
v České republice u příležitosti 140
let založení sboru v roce 2009.
„Nápad na muzeum vlastně
vznikl v hospůdce. Postupně jsme

sháněli exponáty, oslovovali sbory
i kamarády, prolézali půdy a stodoly nejen na Chebsku,“ vzpomínal
jeden z nadšenců, velitel Roman
Melničuk. „Bez výrazné pomoci
tehdejšího starosty Radomila Golda, který pomohl s administrativou
a získáním dotace, bychom muzeum
neměli. Pomohl nám majitel hradu,
nabídl prostory a dal je kompletně
do pořádku.“
Staré technice a další exponátům
dali hasiči s pomocí dalších nadšenců postupně a pracně původní tvář.
Stříkačky museli poté rozebrat,
odnést po částech do druhého patra
hradu a tam znovu složit.
Prostory byly rozšířeny o prostor, který je věnován činnosti
a úspěchům zdejšího sboru, včetně
mladých hasičů. Koupili police
a vitríny, kde našly místo poháry
a diplomy z požárního sportu, zajímavosti z práce zdejších hasičů.
Vznikl tak ucelený pohled na zdejší
sbor. Nechybí hasičský prapor, na
jehož pořízení přispěla řada obyvatel, příznivců, firem a spolků a který
spatřil světlo světa v den otevření
muzea, 9. května 2009.
Text a foto Věra Nutilová

