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Hasiči ze Sedlice mají nový prapor Asijská sršeň před branami!
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Projekt 
„3 metry k životu“

Zahraniční okénko: 
Norské království

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

(dokončení na straně 6)

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

2016–2019
 Družstvo Racková A v kate-

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

Vážení  a milí čtenáři 
Hasičských novin, 

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

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

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

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

Čeští chemici na cvičení v Bělorusku
pro humanitární pomoc a civil-
ní ochranu, a je pokračováním 
stejně úspěšného projektu z let 
2017–2018. 

EU CHEM-REACT 2 je tvořen 
mezinárodním konsorciem part-
nerských států z Běloruska, České 
republiky, Lotyšska, Litvy, Mol-
davska, Ukrajiny, Organizací pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě 

a je koordinováno Mezinárodním 
centrem pro chemickou bezpeč-
nost. Hlavním cílem tohoto pro-
jektu je zvýšení úrovně prevence, 
přípravy a reakce na mimořádné 
události chemického charakteru 
národními i regionálními auto-
ritami v Bělorusku, Moldavsku 
a Ukrajině prostřednictvím mo-
delových cvičení. 

Celý projekt má celkem tři 
části. První část, štábní cvičení, 
se konalo na Univerzitě Civilní 
ochrany Ministerstva mimořád-
ných událostí v Minsku. Byly zde 
zastoupeny všechny místní, regio-
nální a národní subjekty zapojené 
do záchranných operací v případě 
chemických, biologických, radi-
ačních a jaderných událostí na 

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


