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Nová hasičská 
auta v Lipové

Historie i současnost 
SDH Chudenín

Čajové svíčky kouzlí příjemnou 
atmosféru v mnoha českých domác-
nostech. 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 ti-
síců požárů. Záludná nebezpečnost 
čajových svíček spočívá v tom, že 
se „maskují“ jako bezpečné díky 
plechovému kalíšku, v němž jsou 
usazeny. Hořící svíčka ovšem doká-
že tuto plechovou „miniplotýnku“ 
pořádně rozpálit. Vždy je tak nutné 
umístit čajovou svíčku na nehořlavý 
podklad, nebo nejlépe do speciální-
ho svícnu. Samozřejmostí by mělo 
být dodržení bezpečné vzdálenosti 
od nábytku, záclon, závěsů a dalších 
hořlavých materiálů. Ve věku Face-
booku nevěřte vždy Facebooku, 
který občas nešíří zrovna hasičskou 
osvětu. Jak zjistil jeden průzkum 
České pojišťovny, takových inspi-
rací mezi sebou uživatelé, například 
na Facebooku, sdílejí velké množ-
ství. Nedomýšlejí však důsledky. 
Příkladem může být návod na vý-
robu podstavce pod čajovou svíčku 
z papírového ubrousku. 
Ilustrační foto: Hasičské noviny 

V Bedřichově v Libereckém kra-
ji se konal již 12. ročník tradičního 
závodu „O pohár ředitele Hasičské-
ho 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 nedá-
valy příliš dobré vyhlídky běžec-
kého 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 vyhla-
šování výsledků jim oběma na krku 
zacinkala zlatá medaile. Milan 
Smatana se v kategorii 40–49 let 
blýskl fantastickým výkonem, 

Hasičský záchranný sbor Mo-
ravskoslezského kraje (HZS MSK) 
pokračuje v aktivní spolupráci 
na dvou projektech poskytová-
ní a montování hlásičů požáru 
a detektorů oxidu uhelnatého do 
obecních bytů v Ostravě a „senior-
ských“ bytů v Moravskoslezském 
kraji. Do bytů bylo či bude na-
montováno bezmála 17 tisíc čidel. 
Projekt 1 pro seniory: zapojeny 
HZS MSK, Moravskoslezský kraj 
a Senior Pointy. Ve dvou vlnách 
bude osazeno celkem 2090 hlási-
čů požárů a 2090 detektorů CO. 
Náklady cca 2,3 milionu korun. 
První vlna hotova, druhá vlna 
bude zahájena v únoru 2019. Pro-
jekt 2 pro Ostravu: zapojeny HZS 
MSK, Statutární město Ostrava 
a městské obvody. Ve 2 vlnách 
bude osazeno celkem 10 730 hlá-
sičů požáru a 2030 detektorů CO. 
Náklady cca 5,6 milionu korun. 
První vlna téměř hotova, ve druhé 
vlně již nainstalováno na 1500 hlá-
sičů požáru, především v obecních 
bytech v Ostravě-Jihu. Detektory 
CO instalované v rámci ostravské-
ho projektu reagovaly od poloviny 
loňského roku již minimálně ve 
23 př ípadech, hlásiče požáru 
minimálně ve 2 případech, kdy 
pomohly zachránit lidské životy, 
zdraví či majetek. 
(HZS Moravskoslezského kraje)

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 zúčast-
nili 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, 

Čajové svíčky

Mezi olomouckými hasiči 
jsou výborní běžkaři

kdy obhájil ve své kategorii loňské 
prvenství a s časem 35:24 min zao-
stal za absolutním vítězem závodu 
o pouhých 59 vteřin. Roman Kika 
předvedl také skvělý výkon a v ne-

starší kategorii nad 50 let získal 
zlatou medaili za čas 40:14 min. 

por. Bc. Ing. Vladimíra 
Hacsiková, 

HZS Olomouckého kraje

Čidla 
v bytech 

zachraňují

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 vystoupe-
ní Souboj choreografií mladých hasičů z Pískové 
Lhoty. Pak byl vyhodnocen Český pohár ve dvoj-
boji 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 doros-
tenky 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 desí-
tek závodníků. Za zmínku stojí také to, že mezi nimi 
byly dva sourozenecké páry a několik sborů dobrovol-
ných hasičů mělo mezi oceněnými více než jednoho 
zástupce – Oznice a Tuhaň dokonce tři sportovce.

I Hasičské noviny přejí všem sportovcům úspěšnou 
sezónu 2019!

Gala odpoledne hasičského sportu 2019
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