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Plánované akce
SH ČMS

v roce 2022

Hasiči varují před
požáry komínů

29. ledna
Galaodpoledne hasičských spor-

tů, Svitavy

26.–27. února
Ústřední odborný seminář ve-

doucích OORR a KORR, Přibyslav

12. března
XXVI. Reprezentační ples 

SH ČMS, Plzeň

(zatím bez termínu)
Školení hospodářů SH ČMS, 

Přibyslav

(zatím bez termínu) 
Celorepubliková porada vedou-

cích ORM, Přibyslav

(zatím bez termínu) 
Školení funkcionářů SH ČMS, 

Přibyslav

30. dubna
Celostátn í pouť hasičů na 

sv. Hostýn, Hostýn

3.–4. května
Předávání titulu Zasloužilý ha-

sič, Přibyslav

Nadcházející zimní období s sebou 
pravidelně nese i zvýšenou pozor-
nost při údržbě spalinových cest. 
Správně vyčištěný komín připrave-
ný na topnou sezonu může zachránit 
nejen vysoké škody, ale dokonce i 
zdraví či život. Od začátku měsíce 
listopadu hasiči v Karlovarském 
kraji zasahovali u čtyř požárů komí-
nů. Téměř vždy je to stejné. Špatná 
či žádná údržba komína, někdy i v 
kombinaci s nevhodným palivem, 
jako je například mokré dříví. To 
má za následek nánosy usazením 
ve spalinové cestě, která vždy časem 
začne hořet. V lepším případě hasiči 
zlikvidují požár, pročistí komín a po 
kontrole odbornou osobou je možné 
komín dál používat. V tom horším 
a také častějším případě dochází k 
popraskání komínového tělesa, které 
má za následek únik zplodin hoření 
do obytných prostorů a také přenos 
tepla s následným rozšířením požáru 
do obytných prostorů. Obojí nejen 
se škodou, ale právě s ohrožením 
zdraví či života. A přitom to není 
vůbec složité předejít takové situaci. 
Pravidelné čištění a kontroly. Něco si 
uživatel domu může provádět sám, 
na něco si musí zavolat odborníka. 
Každý takový úkon výrazným způ-
sobem snižuje riziko vzniku požáru 
komína. HZS OK
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Znalostní 
test

Hasičské prapory
v Liberci

Hasičské muzeum
v Alwernii

Padesát jednotek a sborů obdrželo
ocenění Dobrovolní hasiči roku 2021

Zapojení se do boje s šířením 
nemoci covid-19, pomoc při po-
vodních, tornádu nebo i osamo-
ceným a nemocným lidem, to vše 
byly zásahy a činnosti, se který-
mi se přihlásili letošní finalisté 
do 11. ročníku ankety. O titul Jed-
notka nebo Sbor dobrovolných 
hasičů roku se ucházelo 120 zá-
jemců z celé České republiky. Pa-
desáti z nich pak veřejnost poslala 
rekordních téměř 58 tisíc hlasů, 
na základě kterých vzešlo jejich 
výsledné pořadí. Finanční dary a 
záchranářskou techniku v celkové 
hodnotě přesahující 2 400 000 Kč 
obdrží oceňovaní finalisté na prv-
ních třech místech díky partnerům 
Ankety, jimiž jsou: společnosti 
GasNet, generální partner, hlav-

ní partneři, společnosti Net4Gas, 
Lesy ČR, Skupina ČEZ, Ford Mo-
tor Company a společnost DCom. 
Partnerskou strukturu rozšiřují 
společnosti Česká pošta, ČEPS, 
EG.D, Zdravotní pojišťovna mi-
nisterstva vnitra České republiky, 
Medsol, Požární bezpečnost, Pa-
trol, Techsport, Vinařství Prokeš, 
Teleskopické stožáry, Rescop 
a MP Buď Fit.. Oceňování dobro-
volných hasičů probíhalo pod zá-
štitou generálního ředitele HZS 
ČR generálmajora. Ing. Vladimíra 
Vlčka, ministra vnitra Jana Ha-
máčka, ministryně financí JUDr. 
Aleny Schillerové, Ph.D., ministra 
zemědělství Ing. Miroslava Toma-
na, CSc. S ohledem na riziko co-
vid-19 se vyhlašování 11. ročníku 
Ankety Dobrovolní hasiči roku 
konalo za zpřísněných ochranných 
opatření. Vyhlášení i příprav se 
mohli účastnit pouze osoby s plat-

nými negativními testy. Oceňová-
ní jednotek a sborů dobrovolných 
hasičů natáčely také kamery České 
televize, která byla hlavním me-
diálním partnerem večera: Diváci 
pořad budou moci vidět 4.12. ve 
14:30 na programu ČT2. Ta nej-
lepší zásahy a skutky představí 

prostřednictvím zábavného tele-
vizního pořadu široké veřejnosti. 
V rámci programu se mohou di-
váci těšit také na spoustu hudební 
zábavy v podání Ilony Csákové, 
Tomáše Kluse s kapelou a Romana 
Vojtka.

tz, zdroj foto: pozary.cz

V listopadu odborná porota ocenila padesát jednotek a sborů dobrovol-
ných hasičů z celé České republiky za profesionálně provedené zásahy 
a preventivní a společensky prospěšnou činnost. Toto prestižní ocenění 
se udílí jednou ročně, na základě posouzení provedených zásahů a čin-
nosti. Díky partnerům tak finalisté, kteří se umístili na prvních třech mís-
tech, získali finanční a věcné ceny v hodnotě 2 400 000 korun.

Nechoď Vašku s pány na led... varuje jedno české přísloví. Hrozí uklouznutí, zlomeniny, proboření. Snad jen  s hasičský jištěním za zády. foto mf

Nechyběly hasičské prapory.
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Tragická nehoda

Hasiči vyprošťovali 
zavaleného dělníka

Postřelený 
myslivec

Požár automobilu zaměstnal 
hasiče ze dvou krajů

Kamiony do 
cíle nedojely... 

Vyproštění osob
po dopravní nehodě 

Srážka dvou osobních aut

Požár dřeva a traktoru

Požár v průmyslovém areálu Hasiči zachraňovali kočku

Druhý stupeň poplachu 
Požár

v základní škole 

V dnešním výběru hasičských zá-
sahů za uplynulé období najdete 
trochu netradičně i jedno hasičské 
cvičení. Proč? Chceme v tradičním 
úvodu „pod mapkou naší republi-
ky“ zdůraznit to, co všichni vědí, 
a co tak jasně formuloval kdysi 
dávno ruský vojevůdce Alexandr 
Vasiljevič  Suvorov: Těžko na cvi-
čišti, lehko na bojišti. Co jiného 
je hasičský zásah než „boj“: s ča-
sem, ohněm, zborcenou karosérií 
automobilu se zraněným uvnitř, 
nepříznivým klimatem apod. Hasiči 
trénují, aby obstáli novým výzvám 
technologií. Vždyť, takový elektro-
mobil se hasí jinak než automobil 

Vážná dopravní nehoda se stala 
v listopadu na silnici č. 13 mezi 
Bočí a Kláštercem nad Ohří. Srazi-
la se zde tři osobní auta. Po čelním 
nárazu zůstal v jednom z vozidel 
zaklíněný řidič, auto se po nehodě 
převrátilo na bok. Na místo byli 
vysláni hasiči ze čtyř jednotek. 
Pro vyproštění muže bylo nutné 
použít hydraulické vyprošťovací 
nástroje, v průběhu složitého vy-
prošťování lékař záchranné služby 
konstatoval u řidiče smrtelné zra-

V listopadu došlo na skládce 
dřevní kulatiny v Dobrkovicích 
na Zlínsku k sesunutí několika klád 
na dělníka, který s nimi manipulo-
val. Operační důstojník HZS kraje 
na místo okamžitě vyslal jednotku 
profesionálních hasičů ze stanice 
Luhačovice.  Takto dramaticky 
začalo naplánované taktické cvi-
čení pro jednotku profesionál-
ních hasičů, které mělo prověřit 
její akceschopnost, připravenost 

Na poli u Slepotic, v části obce 
Lipce na Chrudimsku, byl v listo-
padu postřelen myslivec. V mís-
tech, kde zároveň zemědělci dvěma 
kombajny sklízeli kukuřici, se 
pohybovali dva myslivci. Jeden měl 
postřelit střelnou zbraní druhého. 
Na místo vyjely i dvě dobrovolné 
jednotky hasičů z Hrochova Týnce 
a Moravan. Hasiči poskytli zra-
něnému muži kompletní ošetření 
ještě před příjezdem zdravotníků. 
Muž byl dále v péči lékaře a byl 
převezen do nemocnice. 

por. Bc. Vendula Horáková,
tisková mluvčí HZS
Pardubického kraje 

V listopadu byl středočeským 
hasičům oznámen požár nákladní-
ho automobilu na plzeňské dálnici 
D5 tři kilometry za Prahou. Volající 
uvedl, že u plachtového nákladního 
automobilu praskla pneumatika 
a nyní se z kola kouří a létají z něj 
jiskry. Další volající už uvedl, že 
viděl nákladní automobil hořet. 
Krajské operační a informační 
středisko HZS Středočeského kraje 
proto na místo vyslalo profesionál-
ní jednotku z Berouna spolu s dob-
rovolnou jednotkou obce Rudná 
a zároveň požádalo o mezikrajskou 
výpomoc pražské hasiče, kteří 
k události vyslali profesionální 
jednotky ze stanic HS-2 Petřiny a 

Tři jednotky hasičů zasahovaly 
v listopadu u nehody dvou zahra-
ničních kamionů na dvouproudé 
silnici mezi Třincem a hranicí 
se Slovenskem u Návsí (okres 
Frýdek-Místek). Srbský řidič prv-
ního kamionu, který vezl aku-
mulátory, vyvázl bez zranění, 
vážně zraněného polského řidiče 
druhého kamionu (bez nákladu) 
museli vyprošťovat hasiči. Svým 
zraněním ale nakonec podlehl. 
Frekventovaná silnice, na kterou 
se mj. vysypaly dvě palety aku-
mulátorů, byla až do nočních hodin 
zcela uzavřena, osobní automobily 
jezdily objízdnou trasou přes Mi-
líkov, nákladní automobily přes 
Jablunkov. Do Návsí vyjela jednot-
ka Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje ze stani-
ce v Třinci, společně s ní jednotka 
dobrovolných hasičů z Jablunkova.

HZS Moravskoslezského kraje 

V listopadu došlo k vážné do-
pravní nehodě kamionu a dodávky 
na D46 ve směru z Prostějova 
do Olomouce. Z menšího vozu 
hasiči vyprostili zpod přístrojové 
desky dvě zraněné osoby. Využili 
dvě kompletní sady hydraulických 
nástrojů, tedy rozpínáky, nůžky 
i rozpínací válce. S jejich pomocí 
odtáhli palubní desku a zdefor-

Na křižovatce silnice č. 298 
se silnicí I. třídy č. 14 se střetla 
v listopadu dvě osobní vozidla, 
při nehodě bylo zraněno celkem pět 
lidí. Na místě zasahovaly všechny 
složky IZS, zraněné osoby byly 
v péči ZZS. Hasiči zabezpečili 
havarované vozy proti vzniku po-
žáru a zasypávali uniklé provozní 

Dvě jednotky hasičů zasahovaly 
v listopadu v Blažejově, části obce 
Malý Ratmírov.  K ohlášenému 
požáru dřeva byli vysláni profe-
sionální hasiči ze stanice Jindři-
chův Hradec a svoláni dobrovolní 
hasiči obce Kunžak. Průzkum na 
místě ukázal, že hoří dvě hromady 

Šest jednotek hasičů zasahovalo 
v listopadu v průmyslovém areálu 
v Ostravě-Kunčicích, kde hořel 
vysokozdvižný vozík, několik vra-
ků vozidel určených k ekologické 
likvidaci, pneumatiky, hořlavé 
kapaliny a kovový přístřešek. Ni-
kdo nebyl zraněn, předběžná škoda 
byla odhadnuta na 60 tisíc korun, 
příčina vzniku požáru je v šetření. 
Hasiči svým rychlým zásahem 
uchránili před požárem sousední 
výrobní a skladovací halu za jeden 

Hasiči jsou známí tím, že za-
chraňují kočky ze stromů. Jednotka 
HZS ze stanice Pozořice ale v lis-
topadu několik hodin zachraňovala 
kočku z podzemí. Hasiči přijeli 
do obce Tvarožná, kde byla hlášena 
kočka v dešťovém svodu. Zjistili, 
že zvíře spadlo dešťovým svodem 
až pod úroveň terénu. Rozebrali 
proto dlažbu okolo svodu a po-
stupně také několik částí odpad-
ního potrubí. Kočku zahlédli asi 
6 metrů daleko. Cestu ven však již 
měla volnou. Nechali proto zvíře 

V listopadu přijalo Krajské ope-
rační a informační středisko HZS 
Středočeského kraje oznámení 
o požáru dvoupatrové rekonstru-
ované budovy na okraji Benešova.  
Operační důstojník na místo vyslal 
profesionální jednotku z Benešova 
spolu s dobrovolnými jednotkami 
obcí Benešov, Bystřice a Čerčany. 
Po příjezdu na místo a provedeném 
průzkumu velitel zásahu upřesnil, 
že požár zasáhl celou budovu. 
Zároveň nechal zvýšit poplachový 
stupeň na druhý a povolal na místo 

Jednotka ze stanice Litoměřice 
a dobrovolná jednotka z Litoměřic 
zlikvidovaly požár v kabinetu Zá-
kladní školy v Žalhosticích. Požár 
se z kabinetu nerozšířil. Z budovy 
bylo evakuováno 88 dětí a 21 do-
spělých. Nikdo nebyl zraněn. Prav-
děpodobná příčina vzniku požáru 
je závada na elektroinstalaci.

HZS Ústeckého kraje 

se spalovacím motorem. Hasiči 
trénují, aby ovládli na výtečnou 
všechny prostředky, které jim 
do rukou dává pokrok vědy a tech-
niky. Hasiči trénují, aby si udrželi 
fyzickou kondici. Abychom však 
nespadli do patosu, připomeňme, 
kromě suvorovského motta, i citát 
Marka Twaina: Trénink je všechno. 
I broskev byla kdysi hořkou pecko-
vinou, a květák není nic jiného než 
pořádně vycepované zelí. Dobrým 
hasičem se možná člověk i rodí. 
Určitě se jím však stává kvalitním 
tréninkem. Ať se všem hasičům 
daří: na bojišti i na cvičišti! 

redakce 

nění. Provoz v místě nehody byl 
zcela uzavřený, objízdnou trasu 
zajistila policie. Hasiči na místě asi-
stovali při osvětlení a při naložení 
vozidel na odtahovou službu, po-
starali se rovněž o úklid provozních 
kapalin na komunikaci. Zasahující 
jednotky: HZS Karlovy Vary (CAS 
20 Scania), HZS Klášterec nad 
Ohří (CAS 20 Scania), JSDH Stráž 
nad Ohří (CAS 24 T815), JSDH 
Ostrov (CAS 20 Man). 

HZS Karlovarského kraje 

a dojezdový čas. Jednotka ihned 
po příjezdu na místo události za-
jistila prostor proti dalšímu pohybu 
kmenů a zahájila vyproštění zraně-
né osoby za pomoci technických 
prostředků z vybavení cisternové 
automobilové stříkačky. Po vyta-
žení dělníka mu byla poskytnuta 
první předlékařská pomoc.

dle zprávy
kpt. Ing. Pavla Řezníčka,

 HZS Zlínského kraje

movanou část vozu rozevřeli, aby 
mohli zaklíněné bezpečně vypros-
tit. Jednoho vytáhli z vraku na pá-
teřní desce a s krčním límcem. Oba 
zraněné poté předali záchranářům 
a asistovali jim s ošetřením a trans-
portem do sanitek.

dle zprávy 
por. Mgr. Lucie Balážové
HZS Olomouckého kraje  

další jednotky. Poplach se proto 
rozezněl na stanici ve Vlašimi 
a také u dobrovolných jednotek 
obcí Mrač, Petroupim, Struhařov, 
Soběhrdy a Václavice. K likvidaci 
plamenného hoření nasadili hasiči 
čtyři vodní proudy. Pro zajištění 
plynulé dodávky hasební vody, 
bylo zřízeno na místním potoce 
čerpací stanoviště. K události 
byla povolána také zdravotnická 
záchranná služba, která na místě 
prohlédla dvě osoby. Pro zachování 
akceschopnosti pro případ dalšího 

výjezdu byla benešovská profesio-
nální stanice zálohována jednotkou 
Neveklov a vlašimská jednotkou 
Zdislavice. Obě dobrovolné jed-
notky držely pohotovost na svých 
vlastních zbrojnicích. Škoda byla 
vyčíslena na jeden milion korun. 
Hasiči svým zásahem uchránili 
hodnoty ve výši dalších dvou mili-
onů. Příčina požáru je předmětem 
dalšího vyšetřování. 

dle zprávy
por. Ing. Terezy Fliegerové
HZS Středočeského kraje

milion korun. Operační středisko 
vyslalo do Kunčic tři jednotky 
Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje (HZS 
MSK) – z ostravských stanic Jih, 
Zábřeh a Fifejdy, společně s nimi 
tři jednotky dobrovolných hasičů – 
Radvanice, Kunčičky a Vratimov. 
Hasiči dostali oheň pod kontrolu 
za půl hodiny, další půl hodiny jim 
zabralo dohašování s vyvážením 
vraků aut na volnou plochu a jejich 
dohašováním. HZS MSK

uklidnit a odjeli na základnu.  Když 
se ani po několika hodinách kočka 
nedokázala sama dostat ven, vrátili 
se hasiči večer na místo. Rozebrali 
dlažbu, vytvořili výkop a zatarasili 
kočce postup hlouběji do odpadní-
ho systému. Pomocí pily ocasky 
rozřezali potrubí a přibližně po 
dvou hodinách zvíře nezraněné 
vyprostili a předali majitelce. Před 
odjezdem na základnu hasiči za-
bezpečili výkop. 

dle zprávy Jaroslava Mikošky, 
tiskového mluvčího HZS JmK 

kapaliny sorbentem. Na závěr 
se jednotky postaraly o úklid 
vozovky. Při nehodě zasahovali 
profesionální hasiči z Dobrušky 
a JSDH Nové Město nad Metují 
a Opočno.

Martina Götzová,
tisková mluvčí HZS

Královéhradeckého kraje

dřeva, ale zároveň je požárem 
zasažen malý traktor. Přibližně 
po půl hodině hašení dostali ha-
siči požár pod kontrolu. Vzniklou 
škodu vyšetřovatel HZS stanovil 
na 270 000,-. Příčina vzniku požáru 
je v šetření. 

HZS Jihočeského kraje 

HS-7 Smíchov. K likvidaci plamen-
ného hoření nasadili hasiči v dý-
chací technice čtyři vodní proudy. 
Berounští profesionálové následně 
použili k dohašení skrytých ohni-
sek pěnotvorné zařízení PRO/pak. 
Škoda byla předběžně vyčíslena 
na milion korun. Příčinou požáru 
je technická závada na kole návěsu.

foto: HZS Praha,
text ze zdroje HZS

Středočeského kraje



Spalte lodě!
HASIČSKÉ NOVINY 23/2021 l www.hasicskenoviny.cz strana 3Oheň v Novém světě

Na druhé straně ovšem předesí-
láme, že imperativ o spálení lodí, 
byť v přeneseném slova smyslu 
znamená „odstřihnutí se od mi-
nulého“, odvahu riskovat či začít 
„úplně znovu“, má svůj předobraz 
v reálné historické události. Stejně 
se tak poučné exkurzi do historie 
nevyhneme. Velká gesta, která 
se píší na nalinkovaný papír dějin 
jaksi „napříč“, taková si pamatu-
jeme nejlépe. Z původně určitého 
činu konkrétní osoby se za pár 
staletí stane okřídlené rčení. Dob-
rým příkladem je spálení vlastní 
f lotily španělským dobyvatelem 
Cortésem. Skutečně tomu tak bylo? 
A kdo jej mohl k takovému činu 
inspirovat? 

Po stopách dobrodruha
Hernán Cor tés (1485-1547) 

byl jeden z nejslavnějších španěl-
ských konkvistadorů. V rámci 
svých dobyvatelských výprav 
zničil Aztéckou říši a vybudoval 
základy budoucího španělského 

V kalendáři máme prosinec, blíží se konec roku a tím 
i čas bilancování a očekávání nových začátků. Možná je 
ten správný čas podívat se na oheň zase jednou v sym-
bolické rovině. Na tematické stránce Hasičských novin 
se většinou zabýváme slavnými požáry historie, technic-
kými aspekty jejich zdolávání a dalšími ryze praktickými 
záležitostmi. Signál: Spalte lodě, však nyní nebude zna-
menat zvýšenou požární pohotovost, nutnost prověřovat 
čerpadla, spouštět záchranné čluny…

Dobové vyobrazení spálení španělských lodí. 

Podobně jako Cortés kdysi reagoval i Alexandr Veliký. 

Hořící loď na rytině českého barokního umělce Václava Hollara. 

Požár španělské galeony. Motiv moře a ohně vždy fascinoval výtvarné umělce.  

Hořící lodě mohou někdy být totéž co "spálené mosty". 

Hernán Cortés: muž, který se nebál riskovat.

koloniálního panství ve Střední 
Americe. Ještě za studií byl velmi 
zaujatý informacemi o výpravách 
Kryštofa Kolumba. Opustil školu a 
vydal se do Valencie s myšlenkou 
nechat se najmout jako voják, aby 
mohl bojovat v italských válkách. 
To se mu však nepovedlo a místo 
toho se potuloval po jihošpaněl-
ských přístavech, kam připlou-
valy lodě plné bohatství z nově 
objeveného kontinentu-Ameriky. 
Nakonec se nechal na jednu z lodí 
najmout… Nový svět na druhém 
břehu Atlantského oceánu Cortés-
ovu povahu zklidnil, avšak jen na 
několik let. Usadil se nejprve na os-
trově Haiti, kde působil jako notář 
i farmář v jedné osobě. Jeho dobro-
družné povaze však usedlý způsob 
života příliš nevyhovoval. Nejprve 
se účastnil výprav na Kubu. V roce 
1519 Cortése nalézáme ve výpravě 
na poloostrov Yucatán. Expediční 
flotila o celkem jedenácti plavi-
dlech se po yucatanských úspěších 
zaměřila na nový cíl: Aztéckou říši. 
Cortésova hvězda začíná stoupat 

vzhůru. Brzy je již zvolen generál-
ním kapitánem flotily. 

Spalte lodě! 
Před útokem na Aztéckou říši 

se Cortés odhodlal k radikálnímu 
kroku. Nechal spálit deset z celkem 
jedenácti lodí. Ušetřené plavidlo 
odplulo předat zprávu do Španěl-
ska. Ponechme nyní stranou další 
osudy konkvistadora a zaměřme 
se právě na čin spálení vlastního 
loďstva. V prvé řadě zde musíme 
odmítnout mýtus, že Cortés nechal 
lodě spálit. Plavidla nebyla spálena, 
ale potopena. Jejich pozůstatky 
se nyní snaží najít a identifikovat 
podvodní archeologové. Dalším ob-
líbeným mýtem je původnost a ori-
ginalita Cortésova jednání, kterým 
chtěl zvýšit motivaci a odhodlanost 
nepočetné hrstky dobrodruhů, 
která zbraněmi drze klepala na po-
myslné brány ohromné a lidnaté 
Aztécké říše. Cortés byl vzdělaný 
a na svou dobu možná i sečtělý, 
vždyť mohl pracovat i jako notář!

Inspirace nejen antikou? 
Není tak vyloučeno, že symbo-

lický akt potopení vlastní dobyva-
telské flotily a následné vyvrácení 
Aztécké říše inicioval příklad 
jiného dobyvatele z časů antiky. 
Ke spálení vlastních lodí se totiž 
odhodlal i Julius Caesar během úto-
ku na Britské ostrovy. Jeho motiv 
byl podobný jako pozdější úvaha 
Hernána Cortése. Šlo o utužení 
morálky a nekompromisní impera-
tiv, který jasně sděloval: Není cesty 
zpět! V antice byl podobný motiv 
spálení, potažmo zničení vlastních 
lodí, použitý i ve známém římském 
eposu Aeneas. Rovněž Alexandr 
Veliký aplikoval tuto drastickou 
motivaci při tažení proti Peršanům. 
Inspirace v antice se španělskému 
konkvistadorovi vyplatila. I když 
svoje lodě pravděpodobně ne-
spálil, ale „jen“ potopil, zvítězil. 
Zmínili jsme římský epos Aeneas 
i Julia Caesara. Spálení  vlastní 
flotily či jen jednoho plavidla se 
dá v lidských dějinách pravidelně 

vystopovat. Objevuje se tak i v roce 
711, kdy muslimská vojska napadla 
Pyrenejský poloostrov. Velitel 
islámské f lotily Tariq bin Ziyad 
udělat totéž co Caesar u břehů 
Británie. Také vzbouřenci na legen-
dární Bounty (psali jsme rovněž 
v Hasičských novinách) po dosa-
žení ostrova Pitcairn nechali svůj 
trojstěžník na pospas plamenům.  

Požadavek 
na kontrolovaný požár

Česká republika nemá mořské 
pobřeží. Snad i z toho důvodu 
u nás není rčení „o spálených lo-
dích“ v běžné mluvě používáno. 
Nevadí! Pomohli jsme si výrazem 
„spálených mostů“. Tento výraz 
nepochybně pochází z dávné vo-
jenské terminologie. Když armáda 
zapálí most, po kterém ještě před 
chvíli pochodovala, pak je jasné, že 
ústup zpět již není možný. Obrazně 
to znamená zavázat se ke konkrét-
nímu postupu tím, že znemožníte 
alternativní postup. Za méně než 

měsíc zde bude nový rok. Možná 
zrovna vy, co čtete tyto řádky, 
plánujete nějakou zásadní změnu 
v profesním či osobním životě, 
doplněnou o zcela nový začátek. 
Budete „pálit mosty, zapalovat 
lodě“ a s maximální sebedůvěrou 
hledět pouze vpřed? Je to jen na 
vás. Už jen tímto rozhodnutím roz-
šíříte řady odvážných (a odvážným 
štěstí přeje). A nemusíte zrovna usi-
lovat o vyvrácení nějaké té exotické 
říše či velet římským legionářům 
někde uprostřed kanálu La Manche. 
V Hasičských novinách však musí-
me připomenout, že pokud se s po-
myslnou hořící zápalkou budete 
blížit k vašim osobním mostům či 
plavidlům, aby následný požár byl 
pouze a jen kontrolovaný! Ostatně, 
takový kontrolovaný požár „z hoří-
cích mostů či osobní lodní flotily“ 
vám může i dobře osvítit cestu, 
na kterou se vydáváte.

připravil Mirek Brát,
zdroje foto via wiki, pinterest, 

flickr, youtube



HASIČSKÉ NOVINY 23/2021 l www.facebook.com/hasicskenoviny Kaleidoskop zajímavostístrana 4

OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Na slavnosti k rekonstrukci zbrojnice byli 
přítomni i zástupci českých sborů
Dobrovolnému hasičskému sboru v obci Stará Bystrica (okres Čadca, 
oblast Kysuce) byla předána do užívání rekonstruovaná hasičská zbrojni-
ce, která prošla komplexní obnovou. Vyměnila se všechna okna a dveře, 
včetně velkých garážových. Objekt se zateplil, zrekonstruována byla 
fasáda a střecha, jakož i samotný interiér – šatny a sociální zařízení 
včetně omítek, topení atd. Obnovou prošly i prostory garáží a věže s 
výtahem pro sušení hadic. V nástavbě byla zřízena nová klubovna se 
skladem a kuchyňkou a zakoupen byl také nový nábytek, vybavení a 
spotřebiče. Samotné předání prostor začalo společnou děkovnou mod-
litbou, kterou přednesl zdejší farář Jozef Hlinka. Následně, starosta 
obce Ján Podmanický přivítal všechny přítomné hosty, mezi nimiž byli 
i členové z českého družebního sboru SDH Řeka.

zdroj foto: z webu obce, autor Adam Kuric

Za hasičskou historií do obce Střílky 
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 
sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podíváme 
do obce Střílky v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji. Sbor dobrovolných 
hasičů ve Střílkách byl založen v r. 1883 z iniciativy hajného Kalivody 
po rozsáhlém lesním požáru, kterému padl za oběť porost mezi vrchy 
Barchanec a Malá Jivina. Sbor měl 45 činných členů. Obec zakoupila 
jednoproudovou stříkačku, která byla společně s ostatní výzbrojí a vý-
strojí uložena v dřevěné šopě u kostela. V r. 1905 byla upravena obecní 
sýpka na zbrojnici. Postupně bylo pořizováno další vybavení: posuvný 
žebřík (1908), čtyřkolová stříkačka (1913), motorová dvoukolová stří-
kačka (1928). V roce 1949 pak bratr Jaroslav Handl sestrojil z několika 
vyřazených vojenských automobilů autostříkačku. Náklady na její výrobu 
dosáhly asi 300.000,- Kč. V r. 1946 zemřel ve věku 92 let poslední za-
kládající člen, bratr Václav Svoboda. V r. 1969 se zahájila výstavba nové 
(současné) zbrojnice. Stará zbrojnice musela být zbourána kvůli stavbě 
školy. U příležitosti 90 let činnosti sboru byla v r. 1972 otevřena nová 
hasičská zbrojnice. V r. 1978 dostal sbor přidělen hasičský vůz TATRA 
805 a v r. 1984 zakoupilo JZD s přispěním České st. spořitelny cisterno-
vou stříkačku CAS – 25. V r. 1988 se začalo budovat výletiště u školy. 
Od r. 1990 používá sbor kromě cisterny také vozidlo AVIA A31 DVS12. 
V r. 1998 byla ve zbrojnici instalována vysílačka, která umožňuje spojení 
s HZS Kroměříž. Od r. 2000 mohla zásahová jednotka používat dýchací 
přístroje. V r. 2002 zahájil sbor po dohodě s obecním úřadem výstavbu 
bufetu a soc. zařízení na výletišti u školy. Sbor dobrovolných hasičů byl 
od svého založení nejaktivnější organizací v obci. Každoročně provádí 
sběr železného odpadu, pořádá ples, ostatky, hodovou zábavu nebo výlet. 
Pracuje s mládeží, 

zdroj textu a foto: obecstrilky.cz

HASIČSKÁ HISTORIE

Česká rada dětí a mládeže hledá delegáta/delegátku do Evropského 
fóra mládeže! Jste to právě vy? Evropské fórum mládeže je střecha 
organizací, která sdružuje rady mládeže a mezinárodní nevládní or-
ganizace pracující s mládeží z evropského kontinentu. I Česká rada 
dětí a mládeže zde potřebuje své delegáty a zrovna teď jednoho/jednu 
hledá. Mezi požadavky na delegáta je například uveden věk delegáta 
mezi 18-30 lety. Kompletní výčet požadavků včetně informací, co po-
zice delegáta nabízí, naleznete na webu dh.cz.  Přihlašování je možné 
do 17. 12. 2021. V průběhu ledna 2022 proběhne druhé kolo pro vybrané 
zájemce/zájemkyně v podobě ústního pohovoru.
Pokud jsi členem/členkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
a máš o tuto příležitost zájem, neváhej oslovit o radu našeho zástupce 
v Představenstvu ČRDM, Ondřeje Vojtu (vojta@dh.cz).

 INFO PRO HASIČE

Hasiči v Nemyčevsi převzali nové vozidlo

Zpráva o Ostravské rallye 

SDH Nemyčeves v Královéhradeckém kraji byl založen v roce 1884. Prvním vozidlem sboru byl 
GAZ Lux, pořízený v roce 1958, o jedenadvacet roků později hasiči převzali ze skladových zásob teh-
dejší Československé lidové armády vozidlo Praga RN, kterou později nahradila Avia A30. Před šesti 
lety získal sbor od hasičů z obce Spytihněv cisternu CAS 25 RTHP, která slouží dodnes.

„Dnešním dnem se nám splnil 
velký sen,“ uvedl starosta sboru 
Jiří Rudolf poté, co jim bylo předá-
no k užívání zbrusu nové doprav-
ní auto MAN TGE. Stalo se tak 
o první listopadové sobotě roku 
2021 na malebné návsi v Nemy-
čevsi za účasti významných hos-
tů. Pozvání přijal bývalý hejtman 
Královéhradeckého kraje Jiří Ště-
pán, ředitel ÚO HZS v Jičíně Libor 
Zikeš a vedoucí IZS ÚO HZS Jičín 
Ladislav Oborník, starostka OSH 
v Jičíně Eva Steinerová, staros-
ta obce Nemyčeves Pavel Berný 
a další hosté.

Nový dopravní 
automobil

Záměr pořízení nového doprav-
ního automobilu byl řešen obcí 

V pátek 5. listopadu 2021 se 
na území města Ostravy konal 
další ročník netradiční odborné 
přípravy jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů pod názvem Ostravská 
rallye. Tato je organizována Okres-
ním sdružením hasičů a odbornou 
radou represe již 9 let, jako zajíma-
vý doplněk pravidelného vzdělá-
vání hasičů. Celá akce je prioritně 
předurčena pro ty členy jednotek, 
kteří začínají získávat hasičské ná-
vyky a zkušenosti. V letošním roce 
se rallye konala v podvečerních 
a nočních hodinách a zúčastnilo 
se jí celkem 12 jednotek z okre-
su Ostrava se svými dopravními 
automobily. Pro jednotky ve slo-
žení 1+3 bylo nachystáno celkem 
šest stanovišť, na nichž členové 
plnili nejrůznější úkoly spojené 
se zásahovou činností. Strojníci 
si v areálu Centra bezpečné jízdy 

Nové vozidlo v obci Nemyčeves

Transport zraněného. 

od roku 2020. Výraznou se sta-
la podpora financování ze strany 
MV GŘ HZS ve výši 450 tisíc 
korun a Královéhradeckého kra-
je částkou 350 tis. korun. Důle-
žitým partnerem financování byl 
OÚ Nemyčeves, který zaplatil 
zbylou část. Pořízení vozidla tak 
vyšlo celkově na 1,329.327 Kč. 
„Naši hasiči jsou nejen nejstarším, 
ale také nejaktivnějším spolkem 
v obci. Výrazně pomáhají a zapo-
jují se do pořádání nejrůznějších 
akcí. O pořízení vozidla jsme za-
čali uvažovat před dvěma lety, kdy 
sbor slavil 135 let založení sboru. 
Tehdy bylo požehnáno jejich nové-
mu praporu, který si sbor pořídil 
z vlastních prostředků,“ připomněl 
starosta obce Pavel Berný a předal 
veliteli jednotky symbolický klíč 
od vozidla.

Požehnání vozidlu
Libor Zikeš, ředitel ÚO HZS 

v Jičíně, poděkoval všem, kteří 
se zasloužili o realizaci záměru, 
včetně zastupitelstva obce. Sta-
rostka Eva Steinerová z OSH Jičín 
poděkovala zdejšímu sboru za ak-
tivní práci a za významnou činnost 

při výchově mladých hasičů. Vozi-
dlu požehnal vikář farnosti Prokop 
Tobek s přáním šťastných kilome-
trů. Slavnost si nenechala ujít vět-
šina obyvatel obce. Mnozí z nich 
včetně mládeže využili příležitosti 
k prohlídce nového vozidla a další 
stávající techniky sboru.

Věra Nutilová

vyzkoušeli jízdu zručnosti, veli-
telé pak organizovali techniku na 
místě zásahu při simulované dál-
kové dopravě vody. V budově ha-
sičské zbrojnice v Pustkovci byly 
pro účastníky připraveny testy, 
jejichž úspěšní řešitelé pak měli 
možnost získat odbornost HASIČ 
III. Likvidaci požáru průmyslové-
ho objektu si vyzkoušely jednotky 
v prostoru Dolní oblasti Vítkovic. 
Zde bylo pro jednotky připrave-
no překvapení ve formě napadení 
agresivními bezdomovci. Jedním 
z nejnáročnějších úkolů byla do-
pravní nehoda autobusu v areálu 
HZS MSK na Hranečníku. Zde 
bylo ve spolupráci s Českým čer-
veným křížem připraveno celkem 
pět zraněných cestujících a jedna 
figurína imitující zemřelého člo-
věka. Jednotky zde měly za úkol 
provést třídění zraněných a jejich 

transport ven z autobusu. V areálu 
centrální stanice HZS MSK v Zá-
břehu čekala dobrovolné hasiče 
simulace dopravní nehody auto-
mobilu s nebezpečnou látkou a je-
jím únikem na vozovku. Jednotky 
musely ukázat, jak dokáži praco-
vat s protichemickým přetlakovým 
oblekem a dýchacím přístrojem, 
který mají ve výbavě svých vo-
zidel. V hasičské zbrojnici JDSH 
Radvanice probíhala záchrana za-
městnance autoservisu, který zů-
stal zraněn úrazem el. proudu a zů-
stala v servisním kanále. Jednotky 
zde čekalo hned několik nástrah, 
kdy se například klíče od auto-
servisu po emotivním vystoupení 
majitele ocitly na střeše budovy, 
svářecí aparát byl pod napětím a 
automobil stojící na servisním ka-
nálu byl nezajištěný proti pohybu. 
Jednotlivá stanoviště byla rozmís-
těna na území města Ostravy a 

jednotky se mezi nimi přesouvaly 
na základě přidělených map. Plně-
ní všech úkolů probíhalo pod do-
hledem členů OORR a zkušených 
kolegů z řad HZS MSK. Účelem 
rallye nebylo jen hledat chyby, ale 
zejména umožnit členům jednotek 
ověřit si své znalosti a dovednosti 
v praxi. Na každém stanovišti bylo 
po ukončení činnosti provedeno 
krátké zhodnocení simulovaného 
zásahu. Ostravská rallye splnila 
účel, který si pořadatelé vytyčili, 
a tím bylo především nabídnout 
jednotkám možnost vyzkoušet 
si rozmanitou zásahovou činnost 
bez vnějšího tlaku přihlížející ve-
řejnosti a zároveň si ověřit, jak jsou 
její členové na tyto situace připra-
veni. Poděkování patří všem, kteří 
pomáhali s organizací a hladkým 
průběhem Ostravské rallye 2021. 

Ing. Tomáš Lefner
starosta OSH Ostrava

Zasedání Aktivu Zasloužilých hasičů
Poprvé od konání VI. sjez-

du SH ČMS bylo svoláno za-
sedání Aktivu zasloužilých ha-
sičů SH ČMS. Výkonný výbor 
SH ČMS na svém prvním jednání 
schválil čestného náměstka starost-
ky SH ČMS Josefa Netíka vedou-
cím Aktivu zasloužilých hasičů, 
který svolal zasedání krajských ve-
doucích aktivů zasloužilých hasičů 
do Pardubického kraje. Jednání 
se uskutečnilo v listopadu ve školí-

cím zařízením Pardubického kraje 
v Prostřední Lipce. Ve velmi krás-
ném objektu bývalé budovy celní 
správy se sjelo celkem 12 vedou-
cích krajských aktivů zasloužilých 
hasičů a také 8 hostů, mezi který-
mi byl první náměstek starostky 
SH ČMS Josef Bidmon, náměstek 
starostky Jan Aulický, čestný ná-
městek starostky Lubomír Janeba, 
starosta OSH Ústí nad Orlicí Jan 
Růžička, jeho náměstek Jiří Sazi-

ma a bývalá starostka OSH Ústí 
nad Orlicí Eva Faltusová. Mimo 
samotné jednání byla na programu 
i návštěva města Králíky, kterým 
nás provedl předseda Klubu seni-
orů Králíky Ladislav Křivohlávek. 
Všechny účastníky jednání přivítal 
na městském úřadě Králíky sta-
rosta města Václav Kubín, který 
velmi krásně pohovořil o historii 
i současnosti města. Po velmi ob-
sáhlé diskusi se účastníci setkání 

zapsali do pamětní knihy města. 
Po rozloučení se účastníci odebra-
li do nedalekého východočeského 
památníku celnictví, který vypo-
vídá o celnictví od starověkého 
Egypta po současnost. Byla to ve-
lice krásná a poučná expozice. Sa-
motné jednání AZH bylo zaměře-
no především na seznámení všech 
členů Aktivu zasloužilých hasičů 
SH ČMS. Představitelé SH ČMS 
pohovořili o plánech a koncep-
cích nového vedení a všechny in-
formovali o proběhlých jednáních 
ústředních a rozhodovacích orgánů 
SH ČMS. Velice působivá byla 
diskuse samotných členů (vedou-
cích krajských aktivů zasloužilých 
hasičů), kde jednotliví členové 
promluvili o jejich zkušenostech 
a jednáních v krajích. Toto první 
jednání splnilo svůj účel a je třeba 
poděkovat za zprostředkování pře-
devším KSH Pardubického kraje, 
OSH, a dále zástupcům klubu se-
niorů Králíky a Evě Faltusové.  
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Hasiči na síti XLVI.

V dnešním čísle Hasičských novin se v dalším dílu naší pravidelné 
rubriky za hasičskou webovou prezentací vypravíme do obce Vyšní Lhoty 
v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji.  Hasičský dobrovolný 
sbor byl v obci založen v roce 1925. Nejvýraznějším podnětem pro zalo-
žení byl požár zemědělské usedlosti Karla Filipce v roce 1924. Hasičská 
myšlenka však žila ve Vyšních Lhotách od roku 1900, kdy byla konána 
Tkalcovská výstava, ale až do roku 1925 se nikdo založení hasičského 
sboru neujal. Teprve přičiněním řídícího učitele Jana Mojžíška, starosty 
obce, došlo v neděli 22. března 1925 k založení „Sboru dobrovolných 
hasičů“ ve Vyšních Lhotách. Ačkoli se může podle úvodní strany webu, 
která odkazuje na oslavy výročí založení sboru konané v roce 2015, zdát, 
že hasiči aktualizaci webu zanedbávají, není to pravda. Naopak! Web je 
doslova nabitý zajímavými informacemi slovem i obrazem. Co nás na této 
webové prezentaci, fungující na nezabezpečené doméně prvního řádu, 
zaujalo? Řada technických vychytávek: vyhledávač, RSS kanály či de-
tailní počítadlo přístupů. Zajímavě jsou řešené aktuality, které na úvodní 
straně webu vyplňují celou levou část obrazovky. Na webu najdete i řadu 
přímých odkazů na další webové stránky: od výrobce hasičských praporů 
Alerion až po prezentace sborů v okolí. Nechybí samozřejmě fotogalerie, 
informace o historii sboru, detailní výčet zásahů jednotky apod.    

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase

I rokem 2021 vás v Hasičských novinách provází rubrika, ze které by 
možná měl radost i pan Komenský. Proč? Protože právě on říkal: Svěřo-
vat věci pouhé paměti znamená zapisovati je do větru, neboť naše paměť 
je prchává. Pamatujete si například, co se stalo v prosinci před čtyřmi 
lety? Naše rubrika vám chce připomenout události, příběhy, zprávy: 
tuctové a všední či naopak výjimečné a důležité z obecného i hasičského 
hlediska, které se udály již před více lety. Můžete pak porovnávat, zda 
je aktuální období roku 2021 podobné či jiné, než bylo to, které se již po 
pás propadlo do řeky času…

Přenesme se v čase do prosince roku 2017, kdy Mladí hasiči z Ostra-
vy-Hošťálkovic balili dárkové krabice pro chudé děti Knížky, hračky, 
plyšáky, autíčka, hry, puzzle, omalovánky, pastelky, kosmetiku i oblečení 
balili mladí dobrovolní hasiči do dárkových „krabic od bot“ v rámci 
stejnojmenného charitativního projektu, do něhož se premiérově zapojili.  
Obsah mohli zvolit i dle vlastního uvážení. Na každou dárkovou krabici 
zvenku připevňovali štítky s předpokládaným věkem a pohlavím dítěte, 
pro které má být určena, včetně popisu obsahu. Během dvou podvečerů 
donesli na místní hasičskou zbrojnici a naplnili na 60 krabic, určených 
pro děti z chudších rodin v České republice. 

(zdroj HZS MSK)

Úvodní strana webu

Stránky SDH Vyšní Lhoty  
http://www.sdhvysnilhoty.cz

VE ZKRATCE

U příležitosti Dne válečných veteránů hejtman Libereckého kraje Martin 
Půta udělil záslužné medaile integrovaného záchranného systému. Medailí 
II. stupně byl oceněn i Ing. Miloslav Miksánek, náměstek starostky OSH Se-
mily. Pan Miksánek 
je nejen příslušníkem 
HZS Libereckého 
kraje, ale i více jak 
40 let velice aktivním 
členem SDH Loukov. 
Na OSH Semily pra-
coval jako instruktor 
i jako starosta okres-
ního sdružení. 

(foto dh.cz)

Hasičské prapory před libereckou radnicí

V Přibyslavi se uskutečnila druhá část předávání 
vyznamenání titulu Zasloužilý hasič 

V polovině října se uskutečnila největší letošní akce dobrovolných hasičů 
okresu Liberec. Účelem bylo poděkovat veřejně dobrovolným hasičům ne-
jen za stálou připravenost na pomoc při mimořádných událostech, ale také 
za jejich pomoc obcím a společnosti v uplynulém období v boji s covidem. 
Hasičské jednotky a sbory pomáhaly s distribucí ochranných roušek, pro-
váděly plošnou dezinfekci veřejných prostor a pomáhaly zejména obcím při 
dalších akcích souvisejících s bojem proti Covid–19.

Poděkování i pamětní 
stuhy 

Při této příležitosti byly před-
staveny prapory jednotlivých sbo-
rů dobrovolných hasičů z okresu 
Liberec, kterých je více než třicet. 
Úderem desáté hodiny proběhl 
nástup hasičských praporů před li-
bereckou radnici. Po státní hymně 
přivítal účastníky Karel Boháč, ve-
doucí odborné rady historie a mu-
zejnictví při OSH v Liberci. Mezi 
hosty byli náměstek hejtmana 
Libereckého kraje Jan Sviták, se-
nátor Michael Canov, ředitel HZS 
Libereckého kraje Jan Hadrbolec, 
ředitel ÚO HZS v Liberci Tomáš 
Erban, primátor statutárního města 
Liberec Jaroslav Zámečník, sta-
rostka Krajského sdružení hasičů 

Libereckého kraje Jiřina Brychcí, 
starostka OSH v Liberci Renata 
Šimíková, čestný starosta OSH 
Semily Miloslav Miksánek.  Karel 
Boháč v úvodním slově připomněl, 
že v okrese Liberec je v součas-
né době 96 SDH s 3 800 členy, 
z toho počtu pětinu členů tvoří 
ženy. V rámci okresu pracuje 1250 
mladých hasičů s 200 vedoucími 
a instruktory. Představil krátce zú-
častněné sbory. Nejmladší členové 
SDH Liberec – Vesec předvedli 
ukázku hašení požáru džberovou 
stříkačkou. Poté byla jednotlivým 
členům sborů a jednotek, kteří 
dorazili na slavnost v doprovodu 
hasičských praporů, předána po-
děkování za dlouholetou aktivní 
činnost. Hasičské prapory byly de-
korovány pamětními stuhami. 

„Hasiči jsou krví obcí“ 
„Těšil jsem se tak, že jsem ne-

chtěně předběhl u mikrofonu pana 
primátora,“ sdělil s úsměvem se-
nátor Michael Sanov. „Jste bez 
nadsázky krví obcí, fandím vaší 
práci a zejména si vážím výchovy 
mládeže. Prapory, které nyní pre-
zentujete, jsou skutečná umělecká 
díla. Vás všechny zdravím a fan-
dím vaší práci.“ Náměstek hejt-
mana Jan Sviták konstatoval, že 
hasiči jsou významným spolkem 
také v oblasti kulturní a společen-
ské činnosti v obcích. Ředitel HZS 
Libereckého kraje Jan Hadrbolec 
zdůraznil, že pro obce a pro HZS 
jsou dobrovolní hasiči spolehli-
vými a obětavými pomocníky. 
Primátor statutárního města Libe-
rec Jaroslav Zámečník pozdravil 

Akce byla veřejným poděkováním dobrovolným hasičům. 

Defilé hasičských praporů v centru Liberce. 

přítomné hasiče a připomněl, že 
jde o hrdou přehlídku hasičů, kteří 
dbají o bezpečnost. Upřímně jim 
poděkoval za jejich práci. Podě-
kování hasičům se dostalo rovněž 
od dalších přítomných hostů. „Vý-
razný dík patří Karlu Boháčovi, 
který je duchovním otcem této 
akce, která je prezentací tradic,“ 
uvedli unisono Jiřina Brychcí, Re-
nata Šimíková a Miloslav Miksá-
nek.

Zájem veřejnosti potěšil
Jedinečná akce se neobešla bez 

účasti široké veřejnosti. Prapory 
a přítomnou hasičskou techni-
ku si občané prohlédli s velkým 
zájmem. „K nejstarším sborům 
v okrese, které si letos připomněly 
významná výročí, patří například 
Hodkovice nad Mohelkou, Vesec, 
Český Dub, Křižany, Dlouhý Most, 
Hrádek nad Nisou, Bílý Kostel 
a další,“ doplnil Karel Boháč. 
„Nejstarší hasičský prapor mají 
hasiči ze Světlé pod Ještědem, po-
chází z roku 1929.“ Slavnost byla 
ukončena slavnostním defilé hasič-
ských praporů a hasičů.

Věra Nutilová

„Starou za novější“ Hasiči zasahovali u výskytu 
nebezpečné ptačí chřipky Na hasičské zbrojnici v Libuši 

slavnostně předali zástupci HZS 
hl. m. Prahy cisternu jednotce 
místních dobrovolných hasičů. 
Slavnostní akt proběhl za účasti 
náměstka pro IZS plk. Jana Hory, 
ředitele IZS plk. Františka Lose 
a zástupců MČ Praha – Libuš. Jed-
ná se o cisternu CAS 20/2000/120-
M1T na podvozku Volvo FL 4XR3, 
kterou v minulosti používal HZS 
hl. m. Prahy. Dobrovolní hasiči 
v Libuši tak vymění starou CAS 
K25 Liaz z roku 1990. Výměna 
byla doporučena vzhledem ke stáří 

Ve dnech 11. a 12. listopadu 
2021 v Centru hasičského hnutí 
v Přibyslavi pokračovalo předává-
ní vyznamenání titulu Zasloužilý 

V listopadu zasahovali profe-
sionální hasiči Zlínského kraje 
ze stanic Kroměříž a Zlín u úhy-
nu vodního ptactva na soustavě 
Záhlinických rybníků, které se na-
cházejí západně od obce Záhlinice 
na Kroměřížsku. Hasiči vybavení 
ochrannými prostředky prováděli 
na místě sběr kadáverů a zároveň 
probíhal ve spolupráci s orgány ve-
terinární správy systematický prů-
zkum terénu, aby byl zjištěn rozsah 

a stavu vozidla a náročnosti udr-
žování v provozuschopném stavu. 
Zároveň jde i o omlazení vozového 
parku v souvislosti se změnou ka-
tegorie jednotky z JPO V na JPO 
III. Vedení Prahy finančně podpo-
ruje i pražský hasičský profesio-
nální sbor. Nákupem nové techni-
ky tak může HZS hl. m. Prahy na 
oplátku podpořit dobrovolné sbo-
ry v Praze sice starší, ale funkční 
technikou pro zásah.
dle zprávy mjr. Bc. Martina Kavky, 

tiskového mluvčího 
HZS hl. m. Prahy  

výskytu a mohla být řešena elimi-
nace dalšího šíření nákazy. V dané 
oblasti bylo nasazeno několik kusů 
techniky, čluny a v rámci mezi-
krajské pomoci také dron HZS 
Moravskoslezského kraje. Žádá-
me tímto veřejnost, aby omezila 
pohyb v dané oblasti a v žádném 
případě se nedotýkala uhynulého 
nebo umírajícího ptactva.

kpt. Ing. Pavel Řezníček
HZS Zlínského kraje 

hasič zbylým členům SH ČMS, 
kteří byli schváleni na tento titul 
již v letech 2019–2021. V těchto 
dnech toto vyznamenání putovalo 

oceněným do ústeckého, jihomo-
ravského, jihočeského, liberecké-
ho, středočeského, královehradec-
kého, olomouckého kraje a kraje 
Vysočina.  První den se předávání 
ujal čestný starosta SH ČMS Jan 
Slámečka, čestný náměstek sta-
rosty SH ČMS Lubomír Janeba 
a čestný náměstek starosty SH 
ČMS a vedoucí aktivu Zaslou-
žilých hasičů Josef Netík. Výše 
jmenovaní pogratulovali k titulu 
celkem 48 kandidátům, z toho 4 
in memoriam. Druhý den byl titul 

udělen 44 zasloužilým hasičům, 
z toho 5 in memoriam. Ocenění 
obdrželi medaili a gratulaci od I. 
náměstka starostky SH ČMS Jose-
fa Bidmona, náměstkyně starostky 
SH ČMS Dany Vilímkové a čest-
ného náměstka starosty SH ČMS a 
vedoucí aktivu Zasloužilých hasi-
čů Josefa Netíka.

Nikola Fenclová, referentka 
vnitroorganizačního úseku

(seznam oceněných Zasloužilých 
hasičů najdete na webu dh.cz)
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Oknem tam a zpět

Univerzita dobrovolného hasiče

Konference 
Červený kohout 

První hasičskou soutěž v roce 2021 uspořádali 
hasiči v Hlavňově v okrese Náchod až počátkem 
října. „Jsme rádi, že po dlouhé odmlce způsobené 
pandemií Covid–19 mohla proběhnout. Nazvali 
jsme ji „Imitace zásahu při požáru“ na fotbalovém 
hřišti a byla již třiadvacátým ročníkem,“ uvedl Aleš 
Berger, jednatel sboru.

Dne 13. 11. 2021 byla v aule Vysoké školy báňské Ostrava slavnostně ukončena Univerzita dobrovol-
ného hasiče Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ročník 2018 – 2020, (dále jen UDH). Jednalo 
se již o třetí běh tohoto vzdělávacího projektu pod záštitou Vysoké školy báňské Ostrava – Technická 
univerzita Ostrava (dále jen VŠB Ostrava – TU Ostrava), zaměřeného na vzdělávání funkcionářů 
a členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS).

Klání proběhlo za početné účasti 
obyvatel obce a fanoušků. Své síly 
přijelo změřit 8 družstev, bohužel 
nedorazili favorité z SDH Bezdě-
kov nad Metují, kteří v posledních 
dvou letech zvítězili. Velkou ra-
dost pořadatelům udělalo družstvo 
dorostenců z SDH Bystré a ženy 
z České Metuje. Obě družstva 
se shodla, že jsou nadšená, protože 
mohou startovat v poněkud jiných 
netradičních disciplínách, než je 
klasický požární útok. 

Pravidla soutěže
Kromě dopravy z vodního zdro-

je k terčům, čekal soutěžící běh 
k automobilu a jízda s ním, poté 
vyložení veškerého nářadí, umís-
tění přetlakového ventilu uprostřed 
vedení hadic a také průlez oknem. 
Rozkaz zněl: Každé družstvo za-
parkuje vozidlo cca 100 m od star-
tovní čáry. Po odstartování musí 
k automobilu doběhnout a dojet 
na místo zásahu. Zde vyloží svoji 
veškerou techniku a jejich úkolem 
je dopravit vodu z umělého vod-
ního zdroje tak, aby „sestřelili“ 
terče. Po cestě je čeká přetlako-
vý ventil uprostřed vedení hadic 
a průlez oknem.

Studium bylo tříleté a probíhalo 
formou víkendových soustředění. 
Na výuce se podíleli pedagogové 
z VŠB Ostrava – Fakulty elektro-
techniky a informatiky, Fakulty 
bezpečnostního inženýrství a Ka-
tedry společenských věd. Studen-
ti si taktéž vyslechli přednášku 
v anglickém jazyce od zahranič-
ního doktoranda.  Někteří studen-
ti absolvovali zkoušky na OZO 
(Odborně způsobilá osoba) na 
VOŠ PO MVČR ve Frýdku Míst-
ku. Čtyřem studentům se podařilo 
uspět a získat osvědčení Odborně 
způsobilá osoba.  

Spektrum dovedností  
SH ČMS věnuje pozornost 

vzdělávání svých členů, a to v celé 
jejich věkové struktuře a při svých 
vzdělávacích aktivitách, úspěšně 
spolupracuje s prestižní VŠB Ost-
rava – TU Ostrava. Pandemická si-
tuace a související vládní opatření 
však neumožnila zakončení UDH 
v loňském roce.  Univerzita dobro-
volného hasiče je studium organi-
zované SH ČMS. Gesci za toto stu-
dium měla Ústřední odborná rada 
pro vzdělávání, která při zabezpe-
čení studia spolupracuje s ostatní-
mi Ústředními odbornými radami 
SH ČMS a zejména s VŠB Ostrava 
– TU Ostrava. 

V Hlavňově mají hasiči dlouhou tradici. 

Hasičskou komunitu podporuje MAS Stolové Hory. 

Úspěšný rok 
„Coby pořadatelé jsme posta-

vili dvě družstva. Samozřejmě, 
že jsme na soutěž poctivě předem 
trénovali, a to je důvod, proč jsme 
v konečném hodnocení získali jak 
první, tak druhé místo. Třetí místo 
si odvezl Suchý Důl,“ připomněl 
jednatel sboru Aleš Berger. Při vy-
hlášení výsledků zhodnotil akci 
Ivan Kraus, starosta KSH Králo-
véhradeckého kraje. Blahopřál ví-
tězům a všem dalším zúčastněným 
k výkonům. „Vážím si skutečnosti, 
že akci podpořila finančně Místní 
akční skupina Stolové Hory. Díky 

tomu si zdejší hasiči mohli pořídit 
zásahové rukavice pro výjezdo-
vou jednotku. Těší mě podpora 
Královéhradeckého kraje v rámci 
projektu Podpora Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska,“ uvedl. 
Jeho slova doplnil Aleš Berger 
s tím, že díky krajské dotaci sbor 
zrenovoval požární stříkačku, 
tu nyní představili přímo v akci. 
Současně s ní pořídili ochranné 
pomůcky jako zásahovou obuv, 
rukavice, nové helmy a zásahové 
komplety. Podle jeho slov je dal-
ším významným podporovatelem 
město Police nad Metují. V roce 
2021 startovali Hlavňovští na třech 
soutěžích. Z každé z nich si však 
odvezli pohár. Třetí místo vybo-
jovali v červnu ve Velké Ledhuji. 
„Týden před naší soutěží jsme po-
prvé v historii vyhráli první místo v 
Suchém Dole, což je pro nás, coby 
sousední sbor, velký úspěch. Po-
slední soutěží byla imitace zásahu 
při požáru. Letošní rok lze hodnotit 
jako úspěšný,“ doplnil jednatel.

Epilog
V Hlavňově je aktivní výjez-

dová jednotka, V případě potřeby 
hasiči zajišťují zejména odvoz 
materiálu, odklízení popadaných 
stromů nebo větví, čištění propust-
ků pod místní komunikací. Sbor 
aktivně pomáhá při organizování 
kulturních akcí. Ty, které se v obci 
konají, jsou buď pod záštitou TJ 
Sokol Hlavňov, Hlavňovských 
žen, osadního výboru nebo SDH. 
Spolupráce jednotky a sboru s dal-
šími subjekty probíhá k oboustran-
né spokojenosti.

Věra Nutilová 

Absolvent je člen SH ČMS, kte-
rý je vybaven odbornými znalostmi 
z oblasti PO (represe, prevence, 
ochrany obyvatelstva), základními 
znalostmi legislativy týkající se 
PO, znalostmi vnitroorganizačních 
předpisů SH ČMS, základních zna-
lostí ekonomiky SH ČMS, zása-
dami práce s mládeží v SH ČMS, 
znalostmi o historii dobrovolných 
hasičů. Dále je vybaven doved-
nostmi jako jsou: fandrezing (fun-
draising), komunikace, psycho-
logie, práce s veřejností, rétorika, 
etiketa, počítačová gramotnost). 

Absolvent UDH
Absolvent UDH je osoba 

schopna poskytnout první pomoc. 
Jinými slovy funkcionář schopný 
organizovat, řídit, zabezpečovat 
úkoly, jednat s partnery, propa-
govat činnost dobrovolných ha-
sičů. Na VŠB Ostrava slavnostně 
ukončili UDH studenti ústředních 
hasičských škol SH ČMS v Bílých 
Poličanech, Jánských Koupelích a 
také Centra hasičského hnutí v Při-
byslavi. 

UDH navazuje na dříve orga-
nizované vzdělávací aktivity jako 
byla „Dálková škola PO“ a „Uni-
verzita 3. věku“. Studenti převze-
tím diplomů a absolventských od-
znaků z rukou prorektora VŠB Os-

trava Technické university Ostrava 
doc. Františka Kudy, děkana VŠB 
Ostrava Fakulty bezpečnostního 
inženýrství doc. Jiřího Pokorného 
a náměstka starostky SH ČMS 
Bc. Richarda Dudka své studium 
završili. Slavnostnímu ukončení 
rovněž byli přítomni čestný staros-
ta SH ČMS Jan Slámečka a staros-
tové KSH Libereckého, Olomouc-
kého, Moravskoslezského a Zlín-
ského kraje.

Význam vzdělání
Absolventi jsou dobrovolní ha-

siči, kteří nejsou lhostejní ke své-
mu okolí, nejsou pohodlní, ne-
myslí jen na sebe. Plní své krásné 
poslání, pomáhají ostatním, a to 
především při mimořádných situa-
cích. Svojí činností zachraňují ži-
voty, chrání zdraví a majetek, a na-
víc svojí dobrovolnou činností při 
údržbě techniky, údržbě vodních 
zdrojů, při vedení mládeže, orga-
nizování společenských akcí pro 
spoluobčany a řadě dalších svých 
aktivit vytvářejí obrovské hodno-
ty. Jsou si vědomi, že své úkoly 
nemohou plnit, pokud nebudou 
dostatečně vzděláni, což dokazuje 
i jejich zájem a přístup ke studiu. 
Vědomosti, které zde tímto stu-
diem získali, jsou pro absolventy 
velkým přínosem a budou je dále 

využívat ve své činnosti a předá-
vat nejen mezi hasiči, ale i mezi 
laickou veřejností. Studenti zde 
poznali nové kolegy, často naváza-
li i nová přátelství. A to jsou jistě 
cenné hodnoty.

Poděkování
Na úspěchu UDH se podílí zá-

sadním způsobem vedení SH ČMS 
v čele se starostkou Ing. Monikou 
Němečkovou a to tím, že podpo-
ruje studium morálně a nezane-
dbatelným způsobem také ekono-
micky. Poděkování si zaslouží také 
jednotlivé kraje, Krajské sdružení 
hasičů a Okresní sdružení hasičů, 
která svým studentům poskytla 
finanční příspěvek. Velké podě-
kování rovněž zaslouží všichni 
rodinní příslušníci, za trpělivost 
a podporu kterou nám při studiu 
věnovali. Celá vzdělávací akce by 
nebyla možná bez podpory a po-
chopení vedení VŠB Ostrava- TÚ 
Ostrava a vedení Fakulty bezpeč-
nostního inženýrství. I jim patří 

naše upřímné poděkování. Velké 
díky patří panu Doc. Kvarčákovi, 
jenž ze strany VŠB Ostrava byl 
hlavním garantem celého studia. 
Svými organizačními, pedagogic-
kými schopnostmi a  odbornými 
znalostmi zcela mimořádně přispěl 
k úspěšnému zabezpečení tohoto 
studia. Dobrovolní hasiči mohou 
své poslání naplňovat jen tehdy, 
pokud budou mít potřebné znalosti 
a dovednosti. Od roku 2022 bude 
probíhat na všech třech výše jme-
novaných místech další běh UDH 
a v tuto chvíli je již k dalšímu stu-
diu přihlášeno více než 90 nových 
studentů. Na závěr bych chtěl ještě 

jednou poděkovat všem, kteří se 
zasloužili o zdárný průběh studia 
Univerzity dobrovolného hasiče 
a dovolím si popřát za nás všechny 
úspěch univerzitě dobrovolného 
hasiče i do budoucna. Vždyť hasič 
je člověk, který žije na světě dva-
krát, pro sebe a pro druhé. A proto 
právě život hasičův jest pravým 
příkladem správného pochopení 
života lidského. Jménem všech ab-
solventů Univerzity dobrovolného 
hasiče  SH ČMS si Vám dovoluji 
popřát klidné, hezké vánoční svát-
ky, pevné zdraví a úspěšný rok 
2022.
absolvent UDH Ing. Petr Šamša

Není v Čes-
ké republice 
mnoho od-
b o r n ý c h 
konferencí, 
které by se 
po mnoho 
let pyšnily 
neutuchajícím 
zájmem a vysokou odbornou kva-
litou. Konference Červený kohout 
k nim rozhodně patří. Dokazuje to 
nejen každoroční hojná účast po-
sluchačů, která letos zaznamenala 
téměř 300 účastníků, ale i zájem 
těch, kteří by na konferenci chtěli 
přednést své příspěvky. Nabídka 
prezentujících vždy převyšuje ča-
sové možnosti konference. Oba 
konferenční dny jsou tak doslova 
nabité zajímavými přednáškami.  
Na konferenci Červený kohout 
přednášejí zástupci jak komerč-
ních firem, tak lidé z akademic-
kého či veřejného sektoru, prostor 
zde dostávají i hosté. Konferenci 
v jejím 24. ročníku navštívili ne-
jen příslušníci hasičského sboru z 
různých krajů naší republiky, ale 
také výrobci stavebních systémů, 
technici požární ochrany, odborně 
způsobilé osoby, zástupci univerzit 
vyučujících problematiku požár-
ní ochrany, zástupci neziskového 
sektoru a řada dalších. 

Čtyřkolka pro SDH 
Janovice nad Úhlavou  
Z rukou zástupců firmy ASP 
Group s. r. o. byla předána nová 
technika do rukou dobrovolných 
hasičů Janovice nad Úhlavou. Jed-
ná se motorovou čtyřkolku Linhai 
UTV 1100 Diesel v provedení se 
sklápěcí korbou a uzavřenou ka-
binou s topením a stěračem čel-
ního okna. Čtyřkolka je osazena 
výstražným zvukovým zařízením 
a světelným zařízením modro-
-červené barvy, ovládá se z místa 
řidiče. V kabině je radiostanice 
Motorola GM360, USB zásuvka 
pro nabíjení mobilních zařízení a 
pro provoz v chladném počasí ne-
chybí nezávislé vytápění. Čtyřkol-
ka je poháněna motorem Kubota 
o výkonu 24,8 koní, podvozek má 

nezávislé zavěšení kol s možností 
pohonu všech čtyř kol. O bezpeč-
né zastavení se starají kotoučové 
brzdy na všech kolech a motorová 
brzda, řazení převodovky je auto-
matické. Čtyřkolka byla financo-
vána z prostředků města Janovice 
nad Úhlavou. Do budoucna bude 
osazena držákem košových nosí-
tek a odnímatelnou nádrží na vodu 
s čerpadlem a sadou hadic D pro-
gramu pro hašení požárů v těžko 
dostupném terénu. Velké poděko-
vání patří hlavně městu a členům, 
kteří se na realizaci podíleli. 

Tomáš Jiřík, starosta
SDH Janovice nad Úhlavou 

(ze zdroje pozary.cz,
redakčně kráceno)
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Hasičské noviny pro vás budou i v příš-
t ím roce vydávat již 33. ročníkem 
Hasiči s přívlastkem „s.r.o.“ z jednoho 
půvabného východočeského města. Na 
jeho náměstí se kdysi například natáčel 
známý televizní seriál F. L. Věk. Ve vá-
nočním čase zde najdete i pěkný betlém 
(na snímku). Hasičské dobrovolnické 
hnutí zde v roce 2022 oslaví již 150. vý-
ročí existence. Od roku 1990 udržuje sbor 
partnerské kontakty s hasiči z německého 
Hildenu. Jméno města je tajenkou naší 
dnešní křížovky. 

ZAUJALO NÁS...

1.  Za bezpečnost jízdy a do-
držení pokynů pro přesun 
zodpovídá:

a)  velitel vozu
b)  velitel odřadu
c)  řidič

2.  Úkoly strojní služby zabez-
pečuje:

a)  řidič
b)  velitel jednotky
c)  velitel odřadu

Test (správné odpovědi najdete pod čarou, zdroj testu s laskavým svolením portálu pozary.cz): 

3.  Za dodržení trasy přesunu 
zodpovídá:

a)  řidič
b)  velitel jednotky
c)  velitel odřadu

4.  Spolupráci s Policií ČR při 
průjezdu složitými úseky 
zajišťuje:

a)  velitel jednotky
b)  velitel odřadu
c)  ten, kdo rozhodl o vyslání

5. Střídání sil a prostředků 
zabezpečuje:

a) HZS kraje, který jednotku 
vyslal

b) velitel jednotky
c) velitel odřadu

správné odpovědi: 1c, 2b, 3b, 4c, 5a

Vyslání a přesun jednotky nebo odřadu na velké vzdálenosti

Ve znamení tradic

HASIČSKÉ NOVINY 23/2021 l www.hasicskenoviny.cz

Hasiči přepravili do Lotyška pomoc
pro boj s pandemií koronaviru 
Na základě požadavku Lotyšské republiky zaslané členským státům EU 
prostřednictvím Mechanismu Civilní ochrany EU a následně na základě 
doporučení MV a MZV rozhodla vláda ČR o poskytnutí materiální 
humanitární pomoci vzhledem ke kritické situaci pandemie Covid-19 v 
Lotyšsku. Tato pomoc je formou daru ČR poskytnuta z pohotovostních 
zásob Správy státních hmotných rezerv v souvislosti s prokázáním vý-
skytu nákazy Covid-19. Jednotka MV–generálního ředitelství HZS ČR 
dopravila v listopadu prostřednictvím techniky Záchranného útvaru HZS 
ČR do Rigy 30 kusů pacientských monitorů, 90 kusů přístrojů pro nein-
vazivní plicní ventilaci, 36 kusů dýchacích masek k ventilátorům a 450 
kusů částicových filtrů k ventilátorům. Příslušníci Záchranného útvaru 
HZS ČR naložili zmíněnou pomoc ve skladu SSHR v Sedlčanech, a pak 
jedním vozidlem přepravili do Rigy. V letošním roce například obdobný 
humanitární dar putoval na pomoc koronavirem decimované Ukrajině. 
V tomto případě se jednalo o transport roušek a testů. 

dle zprávy pplk. Mgr. Nicole Studené
tiskové mluvčí MV-generální ředitelství

Hasičského záchranného sboru ČR,
foto: Jan Kostík

Otestujte si své hasičské znalosti

Dobrá věc se podařila 

V Ústeckém kraji bylo 116 dobrovolných hasičů 
oceněno za unikátní pomoc během pandemie

OSH Nymburk vydal publikaci 
s názvem: František Procházka, 
starosta České zemské hasičské 
jednoty a starosta Svazu českého 
hasičstva. Tuto publikaci „spolu 
napsali“ tři kamarádi: hasiči Josef 
Bidmon SDH Sloveč, Karel Po-
tužník SDH Děčín III Staré Měs-
to a Mojmír Šourek Kutná Hora. 
Pro nás tři šlo o velikou věc, při-
pomenutí českého hasiče Františka 
Procházky, řídícího učitele z Čestí-
na na Kutnohorsku. V době pro náš 
národ nejtěžší, za doby Protektorá-
tu Čechy a Morava, zastával funk-
ci starosty „České zemské hasičské 
jednoty“ a zároveň starosty „Svazu 
českého hasičstva v Čechách a na 
Moravě“.

Zapojil se do hasičského odbo-
je jako vůdčí osobnost. Byl zatčen 
gestapem 12. září 1944 a uvězněn 
v Malé pevnosti Terezín. Zde byl 
dne 2. března 1945 bestiálně ubit 
jedním z kápů, když se sehnul pro 
kus chleba. Připomenutí význam-
né osobnosti československého 
dobrovolného hasičstva se pro nás 
stalo doslova srdeční záležitostí, 

Za pomoc na onkologickém od-
dělení Krajské zdravotní a při star-
tu očkovacího centra v Litoměři-
cích bylo 44 dobrovolných hasičů 
oceněno v sále Ústeckého kraje již 
4.5.2021. Již v tu chvíli se rozbí-
hala daleko rozsáhlejší spolupráce 
a mnohem větší výzva, která měla 
prověřit naši připravenost pomoci 
ve větším rozsahu. Zatímco během 
spolupráce na první fázi se za 6 
měsíců odpracovalo úctyhodných 
2 056 hodin, po startu velkoka-
pacitních center, od května 2021, 
se díky zapojení dalších 72 dobro-
volných hasičů podařilo tuto hod-
notu překonat téměř za jeden mě-
síc. Koordinaci směn a organizaci 
měli na starost za Krajské sdružení 
hasičů i v této části Matěj Prošek 
a Robert Viceník. Dobrovolní hasi-
či z našeho kraje měli ve velkoka-
pacitních centrech v Ústí nad La-

takové naše „vypiplané“ miminko, 
protože jsme vše dávali dohroma-
dy od prvního nápadu, první čárky 
či písmene. To nejdůležitější bylo 
sehnat na vydání peníze. Dobrá 
věc se podařila. Chceme tímto 
poděkovat OSH Nymburk, který 
převzal nad vydáním „patronát“ 
a peníze ze svého rozpočtu na vy-
dání potřebné publikace našel. 
Děkujeme jménem všech hasičů 
v ČR. Byla to neuvěřitelná jízda 
časem, práce na knize byly alfou 
a omegou našeho života. Vůbec 
jsme nevěděli, co nás čeká. Setka-
li jsme se během psaní publikace 
s mimořádnými kamarády hasiči, 
kteří plně fandí hasičské historii 
a významně nám pomohli. Děkuje-
me! Osobnost velkého českého ha-
siče byla důstojně připomenuta již 
v Hasičských novinách č. 24/2020 
ze dne 11. prosince. Redakci touto 
cestou děkujeme. Naše publikace 
na článek volně navazuje. Na závěr 
patří dodat, že v Centru hasičského 
hnutí Přibyslav bude slavnostně 
odhalena „Pamětní deska Fran-
tišku Procházkovi“, kterou zajistil 

i financoval OSH Nymburk, Děku-
jeme jménem všech hasičů ČR.

Naše poděkování patří:
Bc. Ladislavu Kubiasovi z SDH 

Plačice, Aloisu Taclovi z SDH 
Letohrad, rodině Petráskových 
z Uhlířských Janovic, SDH Čestín, 
OSH Kutná Hora, Gymnáziu v Po-
ličce a dalším, kteří pomohli. Ha-
sičským novinám za článek – roč-
ník 31, číslo 24 ze dne 11.12.2020

Především pak OSH Nymburk – 
Františku Hepovi, Bc. Petru Jiroutovi, 
Dis a Mgr. Hedvice Jiroutové. 
Po vydání publikace bušilo v nás 
to pravé hasičské srdíčko, že 
dobrá věc se podařila – naplnilo 
se hasičské motto: Bohu ku cti 
a bližnímu ku pomoci! Kniha byla 
vydána v nákladu 1 000 výtisků 
- 700 výtisků pro potřeby CHH 
Přibyslav, 300 výtisků pro OSH 
Nymburk. 

za autory publikace:
Karel Potužník,

SDH Děčín III Staré Město

?

bem a Litoměřicích na starosti pri-
márně pomoc s koordinací očkova-
ných od května do srpna letošního 
roku. Za celou dobu spolupráce se 
za téměř 11 měsíců (od 20.10.2020 
do 29.8.2021) zapojilo 116 dob-
rovolných hasičů ze 40 sborů z 
6 okresů našeho kraje. Během té 
doby jsme dle našich výpočtů po-
tkali více něž 100 000 lidí a odpra-
covali téměř 8 000 hodin. Každé 
hodiny je třeba si vážit o to více, 

protože ji dobrovolní hasiči od-
pracovali v době osobního volna 
případně pak o dovolené či nepla-
ceném volnu. Z rukou hejtmana 
Ústeckého kraje Jana Schillera a 
starosty Krajského sdružení hasičů 
Ústeckého kraje Jiřího Hence bylo 
oceněno 72 dobrovolných hasičů, 
kteří dostali od krajského sdruže-
ní hasičů speciální covid medaili. 
Dalších 34 dobrovolných hasičů, 
kteří se zapojili do druhé části, ale 

dostali již tuto medaili za první 
část, dostalo nyní čestné uznání 
KSH. Za ty, kteří nemohli dorazit 
přebrali ocenění starostové přísluš-
ného okresního sdružení a předají 
tak ocenění později. Covidovou 
medaili dostaly od starosty KSH, 
jako poděkování za spolupráci, 
i hlavní sestra krajské zdravotní 
paní Markéta Svobodová a ko-
ordinátorky očkování ze strany 
nemocnice Martina Pospíšilová 
a Kamila Pacáková. Na slavnostní 
odpoledne bylo dále pozváno 6 re-
prezentantů, kteří nás kraj úspěšně 
reprezentovali na letošním Mist-
rovství světa dorostu v požárním 
sportu v Čakovci a Mistrovství 
České republiky. Na závěr podě-
koval starosta KSH koordináto-
rům, kteří začali s celou pomocí 
a dodal, že nikdo neví, jestli by bez 
jejich iniciativy na začátku vůbec 
spolupráce vznikla. Jsme moc rádi, 
že i pro tuto příležitost bylo možné 
si od kraje vypůjčit tuto krásnou 
reprezentativní místnost a moc 
si vážíme podpory pana hejtmana, 
který na závěr poděkovat nejenom 
dobrovolným hasičům, ale i všem 
složkám IZS a vojákům, kteří 
se do covid pomoci zapojili a stále 
zapojují.

z tiskové zprávy
KSH Ústí nad Labem

VE ZKRATCE PRO CHVÍLE ODDECHU



V časech koronavirové pandemie 
není cestování zrovna jednoduché. 
Přijměte (pro budoucího „strýčka 
Příhodu“) tak od Hasičských 
novin, jako důkaz pestrosti hasič-
ského života v okolních zemích, 
pozvánku k našim polským souse-
dům, do muzea ve městě Alwernia 
v Malopolském vojvodství. Mu-
zeum vzniklo již 4. května 1953. 
Rozhodující pro vznik muzea byla 
iniciativa, kterou vyvinul  místní 
velitel dobrovolných hasičů kpt. 
Zbigniew Konrad Gęsikowski. 
V posledních deset i let ích se 
o tamní muzejní expozice vzorně 
staral Sbor dobrovolných hasičů 
v Alwernii. Jedná se o nejstarší 
muzeum tohoto typu v Polsku, 
s unikátní sbírkou automobilové 
techniky i koněspřežných stří-
kaček. Velké exponáty techniky 
doplňuje i sbírkový muzejní fond 
zaměřený na hasičská vyznamená-
ní, pamětní odznaky i fotografie. 
Nechybí ani filatelistická sbírka 
s hasičskými tématy. V muzeu je 

Pozvánka do hasičského muzea 
v polském městě Alwernia

nyní úctyhodných 1800 základ-
ních exponátů. Nejvíce ceněnými 
sbírkovými exponáty zde jsou 
hasičské automobily. Patří mezi 
ně i vzácný mercedes z roku 1926.  
Zajímavé je i vozidlo GLM Dodge 
WC-52, které sloužilo u vojenské 
hasičské jednotky. V Alwernii je 
aktuálně shromážděna jedna z ne-
větších hasičských sbírek v Polsku. 
Aktuálně probíhá výstavba nové 

muzejní budovy, která by měla 
být otevřena v červnu roku 2023. 
Zároveň dostane muzeum i nového 
provozovatele, kterým bude Etno-
grafický park Visla. 

foto: Mariusz Paździora,
CC BY-SA 3.0 

<https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0>,

via Wikimedia Commons

na  moni toru  va šeho  poč í t ače  i  d i sple j i  t e le fonu

   www.facebook.com/hasicskenov inywww.facebook.com/hasicskenov iny
   www.hasicskenov iny.czwww.hasicskenov iny.cz
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

Prezident Miloš Zeman na 
Pražském hradě ocenil nejvý-
znamnější záchranářské činy 
loňského roku Zlatým záchra-
nářským křížem. 

Cenu za záchranu života obdr-
želi například studenti 2. ročníku 
střední školy Martin Bartoš a Ma-
těj Hulík. Když sjížděli řeku na ká-
noích viděli, jak 3letý chlapec sjel 
s odrážedlem do řeky. Matka, kte-
rá měla v kočárku další tříměsíč-
ní dítě, ihned skočila do vody, aby 
zachránila syna. Ve vyhrocené si-
tuaci ale nezabrzdila kočárek a i 
ten se rozjel do vody a začal oka-
mžitě klesat ke dnu. Martin skočil 
do vody přímo k tříletému chlap-
ci, Matěj pádloval rychle k místu, 
kam spadl kočárek s tříměsíční hol-
čičkou. Obě děti se jim podařilo z 
vody vytáhnout. 

Dalším z oceněných byl deva-
tenáctiletý 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, kte-
ří z hořícího automobilu vyprostili 
jak řidiče, tak jeho spolujezdkyni.  

Ocenění si z Hradu odnesl i ve-
litel hasičů z Unipetrolu Petr Krá-
lert, který loni v srpnu velel zása-
hu v chemičce při úniku propyle-
nu a moravskoslezští hasiči, kte-
ří se podíleli na zásahu při srážce 
vlaku a kamionu ve Studénce. Zla-
tý záchranářský kříž za humanitár-
ní čin mimo Česko dostal takzva-
ný traumatým, který pomáhal obě-
tem loňského ničivého zemětřesení 
v Nepálu. Tvořilo jej devět lékařů 
a deset zdravotních sester z brněn-
ské fakultní nemocnice, 14 hasičů 
a jeden tlumočník.

Cenu obdržel i Sbor dobrovol-
ných hasičů při domově zdravotně 
postižených v Všebořicích, přede-
vším za pořádání hasičských sou-
těží pro lidi z domovů pro zdravot-
ně postižené. 

President Miloš Zeman oce-
něným řekl, že největší odměnou 
pro ně bude to, že „celý jejich ži-
vot bude prozářen vzpomínkou, že 
pomohli někomu jinému“. 

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4

Ročník 27., číslo 08-2016, 22. dubna 2016 Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Hala JablonecVypalování porostů 
– každoroční evergreenna str. 8 na str. 5

Prakticky v každé lodi s nos-
ností nad 500 kg (což je napří-
klad i čtyřmístný raft) s mini-
aturním 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 zají-
mavé především to, že toto na-
řízení vydalo o své vůli minis-
terstvo dopravy, které se vehe-
mentně roky brání přidat hasi-
cí přístroje do povinné výbavy 
silničních motorových vozidel. 

Asi nemá smysl spekulovat o 
tom kdo dokázal prosadit hasi-
cí přístroje do lodiček, ani pře-
mýšlet kdo nedokázal prosadit 
hasicí přístroje do silničních 
motorových vozidel. Spíše by-
chom měli přemýšlet jak obe-
jít neoblomné úředníky a hasi-
cí přístroje do aut dostat dob-
rovolně. 

Jen vloni hasičská statistika 
zaevidovala přes dva tisíce po-
žárů dopravních prostředků a 
pracovních strojů, při kterých 
zemřelo 40 osob a 250 osob utr-
pělo při požárech dopravních 
prostředků zranění. Snad nikdo 
z hasičů nepochybuje, že právě 
na silnici může snadno dostup-
ný hasicí přístroj zabránit vel-
kým škodám. 

Když nechápe úředník, pak 
je na nás jak zapůsobíme na ve-
řejnost, abychom přesvědčili co 
nejvíc řidičů,  že hasicí přístroj 
v autě smysl má.

K osvětě můžeme přispět tře-
ba působivou ukázkou rychlosti 
šíření požáru automobilu. Což k 
tomu využít třeba magický pá-
tek třináctého?     O. Přibyl

Ministerstvo pro místní rozvoj 
otevřelo Integrovaný regionální 
operační program, který výrazně 
pomůže zmodernizovat vzděláva-
cí a výcviková střediska složek In-
tegrovaného záchranného systému. 

Celkem je na to připraveno přes 
jednu miliardu korun. V přepoč-
tu 869 miliony korun přispěje Ev-
ropský fond pro regionální rozvoj. 

Podporu mohou získat projek-
ty modernizace stávajících vzdě-
lávacích a výcvikových středisek 
pro základní složky integrované-
ho záchranného systému přispíva-
jící rozvoji dovedností, odborných 
znalostí a součinnosti základních 
složek IZS při řešení mimořádných 
událostí. Kromě stavebních úprav 
budou střediska moci s dotační 
podporou pořídit i nové technic-
ké a technologické vybavení, výu-
kový software a výcvikové a ško-
licí pomůcky.

Příjemci podpory mohou být 
složky HZS ČR, Policie ČR, kraje 
jako zřizovatelé zdravotnické zá-
chranné služby krajů. Bohužel ško-
ly Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska do výčtu příjemců zahrnu-
ty nebyly.                                              PO

Symbolem sbírky se staly ná-
plasti na popáleniny. Ty získa-
ly Popálky jako sponzorský dar a 
lidé, kteří chtěli na pomoc popá-
leným přispět, si náplast mohli za 
třicet korun koupit.

Starostové okresních sdružení 
hasičů Kraje Vysočina si ze zase-
dání kraje, kam bylo koncem loň-
ského srpna dopraveno osm tisíc 
prodejních artefaktů a informač-
ních letáků týkajících se prevence 

Prezident 
ocenil i hasiče

Nultý ročník sbírky pro popálené 
byl úspěšný, už se pracuje na dalším 

Hasiči se v minulém roce zapojili do sbírky na pomoc popáleným lidem, kterou koncem roku 
organizovala nestátní nezisková organizace Popálky, obecně prospěšná společnost. Pilotní 
projekt – nultý ročník sbírky, se konal ve dvou krajích – v Kraji Vysočina a v Královéhradec-
kém kraji. Sbírka byla zahájena k Mezinárodnímu dni boje proti popáleninám, což je 8. října. 

popálenin, odvezli počet náplastí 
adekvátní zastoupení členské zá-
kladny v kraji. Jejich prodej, tedy 
průběh sbírky, nebyl na Vysočině 
omezen na jediný den, ale akce tr-
vala několik týdnů. 

Celková částka, kterou jen ha-
siči Kraje Vysočina vybrali na po-
moc popáleným, se vyšplhala na 
227 160 korun, z čehož 15 330 Kč 
za prodaných sedm set kusů ná-
plastí přidala firma Požární bez-

Požáry motorových vozidel jsou charakteristické rychlým postupem a vysokou teplotou. Kolem hořícího auta je během 
chvíle teplota až šest set stupňů, a v interiéru dosahuje teplota až tisíc stupňů Celzia. Oheň dokáže automobil kompletně zni-
čit během dvou minut. Tak rychle se na místo nedostanou hasiči téměř nikde na světě. Účinný je tak jen velmi rychlý zásah 
bezprostředně po jeho vzniku. Ten je možný prakticky jen za pomoci hasicích přístrojů. U většiny požárů automobilů však ha-
sicí přístroje nejsou k dispozici.

V mnoha státech patří hasicí přístroje do povinné výbavy všech dvoustopých motorových vozidel. Je tomu tak např. např. 
v Bulharsku, Rumunsku, Řecku, Černé Hoře, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Rusku, Ukrajině, Lotyšsku, Estonsku, Litvě... 
V některých státech, například v Polsku a Belgii, musí vozit hasicí přístroj alespoň všechna auta registrovaná v dané zemi a 
v Chorvatsku tato povinnost platí alespoň pro všechna vozidla určená k podnikání. Řada dalších států např. v Dánsko, Švéd-
sko a Norsko začlenila hasicí přístroje do vyhláškou doporučené výbavy.

U nás se i přes několik pokusů hasicí přístroje do povinné výbavy zatím nedostaly. Zda investovat do hasebních prostřed-
ků je tak na osobní úvaze každého majitele vozidla. 

pečnost. Vybrané peníze byly prů-
běžně vkládány převodem nebo 
poštovními poukázkami na kon-
to sbírky. Bylo tak možné sledo-
vat, jak sbírka roste. „Sto dvacet 
tisíc korun jsem teď nedávno pře-
bírala přímo,“ doplňuje ředitelka 
Popálek, o.p.s., Bc. Jana Lacino-
vá. „Byla jsem pozvána na výroč-
ní valné hromady v jednotlivých 
okresech, kde byly Popálkám z 
výsledků sbírky předány darova-

cí šeky.“ Na zasedání OSH Jihlava 
to bylo 27 300 Kč, v okrese Hav-
líčkův Brod 38 730 Kč, v okrese 
Třebíč 45 000 Kč a v okrese Žďár 
nad Sázavou 58 800 Kč.

V Královéhradeckém kraji byla 
sbírka spojena s osvětou ohled-
ně popáleninového zranění a s 
akcemi pro veřejnost. V Poli-
ci nad Metují, Deštném v Orlic-
kých horách i na jiných místech 
hasiči 8. října zorganizovali ven-
kovní akci, při které nejen sezná-
mili návštěvníky s úrazem po-
pálením, ale prezentovali i práci 
dobrovolných hasičů např. ukáz-
kami hašení, provedli zbrojni-

(Dokončení na straně 7)

Školení orientace v neznámém 
prostoru za snížené viditelnosti

Odborná rada prevence 
a ochrany obyvatelstva OSH Ústí 
nad Orlicí uspořádala v listopa-
du v pevnostním opevnění Hůrka 
v Králíkách pro členy SDH okres-
ního sdružení odborné školení 
„Orientace v neznámém prostoru 
za snížené viditelnosti“. Při hledá-
ní vhodných prostor pro uvedené 
školení vyšli vstříc zástupci pev-
nostního opevnění Hůrka v Králí-
kách pod vedením Martina Rábo-
ně, kde nás přijal Marek Hynek, 
správce pevnostního opevnění. 
Během večera se pod vedením lek-
tora, příslušníka HZS Pardubické-
ho kraje, Davida Hynka, vystřídalo 
celkem 40 členů sborů dobrovol-
ných hasičů z celého okresu Ústí 
nad Orlicí. Osmičlenné hlídky 
byly rozděleny do dvou čtyřčlen-
ných skupin. Pro upřesnění, Marek 
a David se neznají a nejsou nikte-
rak příbuzní. Celé školení bylo za-
měřeno na pohyb a prohledávání 
neznámého prostoru, při kterém si 
všichni zopakovali v praxi, jak se 
v takovýchto prostorech pohybuje, 
a jak vyhledávají se případné oso-

by. Vše měli ztížené tím, že hledí 
masky měli přelepeno páskou, 
čímž se simuloval zakouřený pro-
stor. Nad veškerými povely, po-
hyby, rozhodováním a jednáním 
dohlížel David Hynek, společně 
s asistentem Jaroslavem Skalic-
kým, členem odborné rady preven-
ce a ochrany obyvatelstva. Jako 
figurant, hledaná osoba, se nabídla 
Michaela Skalická, členka SDH 
Výprachtice. Skupina si po hodi-
novém školení vyslechla vyhodno-
cení, co provedla dobře a kde byly 
nedostatky. Odměnou pro všechny 
bylo drobné občerstvení v podobě 
horkého čaje a bagety. Celé školení 

probíhalo za přísných koronaviro-
vých opatření dle platných pravi-
del a všichni zúčastnění k  tomu 
vstřícně přistupovali. Poděkování 
patří celé odborné radě prevence 
a ochraně obyvatelstva, zástup-
cům pevnostního opevnění Hůrka 
v Králíkách, lektorovi Davidovi 
Hynkovi a všem účastníkům ško-
lení. Tohoto odborného školení se 
z důvodu časové náročnosti moh-
lo zúčastnit pouze 40 osob. Pokud 
bude vůle a možnost, školení by se 
mohlo zopakovat.

Za Odbornou radu prevence a 
ochrany obyvatelstva SH ČMS 
Ústí nad Orlicí Milan Kacálek 

Moravská liga TFA
má již plány na příští rok 

Taktické cvičení i  s účastí psovodů

Děti malovaly
obrázky pro hasiče

Ptačí chřipka
v chovu hus

Mezinárodní 
taktické cvičení

Moravská liga TFA byla založe-
na v roce 2017 pěti zakládajícími 
sbory. Nyní se skládá ze 7 stálých 
sborů, které se nacházejí na území 
Moravy. Liga každoročně pořádá 
sérii závodů, z nichž pak vyjdou 
nejlepší závodníci v jednotlivých 
kategoriích (muži do 35 let, muži 
nad 35 let, ženy). Závodníci jsou 
na špičkové úrovni. Moravská liga 
TFA není jen o závodění, nedílnou 
součástí ligy je osvěta a propagace 
dárcovství kostní dřeně a každo-
roční sbírka hraček pro děti z on-
kologické kliniky Fakultní nemoc-
nice Brno, o které se více dočtete 

Jednotka hasičů ze stanice Tep-
lice a psovodi z SDH Dubí cviči-
li v areálu bývalého letního kina 
vyproštění zavaleného člověka 
ze zřícené budovy. Jednotka ze sta-
nice Teplice je vybavena technic-
kým kontejnerem s prostředky pro 
záchranu ze zřícených objektů.

Během podzimu letošního roku 
se přihlásilo do výtvarné soutěže 
„KDY ZAVOLAT 150“, která pro-
běhla pod záštitou primátora města 
celkem 18 škol s téměř 400 obráz-
ky žáků z Plzně. Letošní ročník byl 
úspěšný, i přestože jej ovlivnila 
epidemiologická situace. Vítěze 
vybírala odborná porota studentů 
z Katedry výtvarné kultury Zá-
padočeské univerzity a své vítěze 
si vybrali také sami hasiči. V ob-
dobí 1.–30. listopadu 2021 proběh-

Dne 19. listopadu potvrdila 
Krajská veterinární správa pro Ji-
hočeský kraj (KVS) ohnisko pta-
čí chřipky v chovu hus u Nových 
Hradů, části obce Byňov. V pondělí 
22. listopadu pak zažádala přes 
Operační a informační středisko 
HZS Jihočeského kraje jihočeské 
hasiče o součinnost při likvidaci 
chovu. Pro jednotky HZS Jihočes-
kého kraje je to první zásah po té-
měř pěti letech, kdy na začátku 
roku 2017 spolupracovaly u likvi-
dací ohnisek jak u velkochovů čí-
tajících tisíce kusů, tak malochovů 
s maximálně několika desítkami 
kusů drůbeže či zajišťovaly sběr 
jednotlivých divokých ptáků uhy-
nulých na volných prostranstvích. 
Podle vyjádření KVS se v Byňově 
jedná o subtyp H5N1 vysoce pato-
genní ptačí chřipky. Z celkového 
počtu 700 hus uhynulo téměř 70. 
Zbývající drůbež byla v souladu 
s legislativou utracena. U likvida-
ce ohniska nákazy v byňovském 
chovu zasahovali hasiči z česko-
budějovického územního odboru. 
K Byňovskému rybníku byla po-
volána technika ze stanic Trhové 
Sviny a České Budějovice – tři cis-
terny, velitelský kontejner, náklad-
ní vůz Tatra 815–7 evakuační a dva 
dopravní automobily. U zásahu 
byly přítomny téměř čtyři desítky 
hasičů.

dle zprávy por. Ing. Venduly 
Matějů, tiskové mluvčí 
HZS Jihočeského kraje 

Mezinárodního taktického cvi-
čení ve Frýdlantu se v listopadu 
2021 zúčastnilo bezmála sto čes-
kých i polských hasičů.  V rámci 
příhraničního projektu bylo hlav-
ním cílem cvičení seznámit zúčast-
něné s národní kulturní památkou 
Státního hradu a zámku Frýdlant, 
dokumentací zdolávání požáru a 
postupem složek IZS při požáru 
historického objektu. Prostor cvi-
čení byl velitelem zásahu rozdělen 
na čtyři samostatné úseky a proto 
bylo možné za dostatku sil a pro-
středků provést současně se zá-
chranou osob i plynulou dodávku 
vody k hašení ze dvou samostat-
ných zdrojů.

Zúčastněné jednotky: HZS Li-
bereckého kraje - stanice Liberec, 
stanice Raspenava. JSDHO - Frý-
dlant, Raspenava, Višňová, Perto-
ltice, Dolní Řasnice, Heřmanice, 
Habartice, Kunratice, Dětřichov. 
(Polsko) OSP - Pieńsk, Dłużyna 
Dolna, Sieniawka, Bierna, Zawi-
dów.

dle zprávy
npor. Mgr. Jana Přerovského,

zastupujícího tiskového
mluvčího HZS LK

na webu: mltfa.cz. Liga dále spo-
lupracuje s dětským centrem Cho-
vánek z Brna-Bystrce, každoročně 
do něj putuje část vybraných hra-
ček.Zaujala Vás naše charitativní 
činnost a chcete se také pomoci? 
Můžete pomoci prostřednictvím 
transparentní účtu, který najdete 
na webu: mltfa.cz. Máme už i kon-
krétní plány na příští rok.

Závody ML TFA 2022:
 Podolí 24.4. zahájení ML TFA
 Olešnice 8.5.
 Velká 5.6.
 Trpín 19.6.

(HZS ÚK)

la v 1. patře plzeňské radnice pro 
veřejnost výstava vítězných a také 
dalších nejzajímavějších soutěž-
ních děl.

(obrázek: jedna z oceněných pra-
cí, autorka – Lucie Fomousová, 

15. ZŠ T. Brzkové, Plzeň) 

dle zprávy kpt. Mgr. Lenky 
Basákové, Hasičský záchranný 

sbor Plzeňského kraje,
krajské koordinátorky

preventivně výchovné činnosti

l Dobráci, s. r. o., hledá pro externí spolupráci šikovného mistra z Havlíčkobrodska, 
S DÍLNOU, na nákladní vozidlo, klempířinu, kosmetické úpravy vozidel a pod. Řidičský 
průkaz typu C, vítán. Perspektiva dlouhodobé spolupráce, vytížení po celý rok. Nabízíme 
hasičským sborům: 1) odzkoušené, hasičské vozy, se zárukou v 100% stavu: cisterny 
(CAS), technická vozidla (TA), velitelská vozidla DA L1Z. V ceně vozidla: 1) STK a EK, CZ, 
evidenční čísla. 2) Vozidlo je barevně upravené dle požadavků Vyhlášky 53/2010. Nabídka, 
vozidel na: https://www.dobraci.sk/cars/, použitá výbava, e-shop: https://shop.dobraci.sk/. 
Ověřitelné reference více jak 80 hasičských sborů, kterým jsme odevzdali auta v rocích 
2003–2021. Více info na: dobraci@dobraci.sk.


