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Hasiči oslavili svátek sv. Floriána
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Mezinárodní hasičská pouť Svatý Hostýn proběhla již 27. ročníkem. foto Pavel Hejduk  
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Znalostní
test

Malé velké radosti 
hasičů z Příseky 

Pozvánka do hasičského 
muzea v Barceloně  

Setkání hasičských historiků, sběratelů 
a filatelistů Pardubického kraje 

Výročí sto padesáti let 
Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém

Pálení čarodějnic 
v Kladrubech 

u Teplic  
Arnošt Štaud
- významná 

osobnost SDH 
v Bystrém

V malebné Poličce proběhlo se-
tkání hasičských historiků, sbě-
ratelů a filatelistů Pardubického 
kraje. Součástí akce bylo i uctění 

V letošním roce si členové Sboru 
dobrovolných hasičů v Bystrém 
připomínají 150 letou historii. 
Hasičský sbor v Bystrém se řadí 
k nejstarším sborům v okrese Svi-
tavy, v Pardubickém kraji i České 
republice. Záznamy o nepřetržité 
a dlouhodobé činnosti ve sboru 
zaplnily hodně stránek dvou knih 
hasičské kroniky. Datum založení 
sboru je 31. říjen 1872. Ten je 
uveden v kronice i na historické 
šerpě hasičského praporu. Bys-
terský sbor měl vždy a stále má 
mnoho členů. V jeho řadách jsou 
ženy, muži a také dlouhodobě 

Pro děti SDH Kladruby připra-
vily dovednostní hry například 
hod kuří nohou do kotlíku nebo 
létání na koštěti kolem čarodějnic. 
Pro děti si ještě připravila čaro-
dějka hledání pokladu s odměnou. 
Děti byly šikovné a poklad s odmě-
nou našly. Po náročných úkolech 
na děti čekaly buřty a pitíčka, které 
zajistila obec Kladruby. Akce byla 
zakončena zapálením čarodějnice 
na hranici.  Moc děkujeme všem 
za pomoc a účast!

 za SDH Kladruby 
velitel jednotky, 

foto: Barbora PolcarováPan Arnošt Štaud se narodil 
10. července 1924 v Bystrém 
(Pardubický kraj). V letošním roce 
oslaví významné životní jubileum 
98 let. Dnes je nejstarším členem 
hasičského sboru a také nejstarším 
občanem města Bystré. Po ukonče-
ní bysterské školy se vyučil auto-
mechanikem u svého otce a této od-
borné profesi zůstal věrný celý svůj 
aktivní pracovní život. Členem 
Sboru dobrovolných hasičů v Bys-
trém je 70 roků. Do sboru vstoupil 
v únoru roku 1952. Jako vyučený 
automechanik dlouhodobě a velmi 
kvalitně pracoval jako řidič-stroj-
ník při zásazích u požárů, při ná-
mětových cvičeních a soutěžích. 
Mnoho desítek let se pečlivě staral 
o údržbu zásahového vozidla, dnes 
historického automobilu Phäno-
men. Je držitelem titulu Zasloužilý 
hasič (titul obdržel 10. října 1998).  
Jako funkcionář sboru působil 
ve výboru 45 roků, v období 1995-
2005 zastával funkci náměstka 
starosty sboru. Byl velmi činný 
při jednáních v hasičském okrsku 
i okresním sdružení. Jeho obětavá 
práce byla oceněna svazovými vy-
znamenáními včetně Řádu sv. Flo-
riána. V sobotu 2. dubna 2022 
dopoledne navštívili br. Arnošta 

památky hasičského činovníka 
Františka Procházky zavražděné-
ho nacisty v době druhé světové 
války (viz snímek z pietního aktu 

i hasičská mládež. Z členů sboru 
je od roku 1994 sestavena zásaho-
vá jednotka JPO II, která je vždy 
připravena k potřebným výjezdům. 
Výbor hasičského sboru zajistil 
konání slavnostní valné hromady 
k 150. výročí. Uskutečnila se v so-
botu odpoledne 2. dubna v kinosále 
a následně v hasičské zbrojnici. 
Byla vzpomínkou na všechny členy 
sboru, kteří se v minulosti v jeho 
dlouholetém období vystřídali. 
Byla také hodnocena nynější čin-
nost ve sboru a byla vyjádřena po-
děkování současným členům za je-
jich hasičskou práci a reprezentaci. 

u budovy tamního gymnázia). 
Nechyběla ani exkurze do vý-
robních prostor závodu THT 
Polička, s.r.o. či prohlídka sbírky 
stabilních motorů v Kamenci. Se-
tkání se zúčastnil i bývalý ministr 
a emeritní hejtman Pardubického 
kraje Mgr. Radko Martínek, člen-
ka Ústřední odborné rady historie 
a muzejnictví SH ČMS Petra 
Myslínová Cejpková a další hos-
té. O poličském setkání najedete 
fotoreportáž v rámci tematické 
strany č. 3 tohoto vydání Hasič-
ských novin. 

foto Mirek Brát

Mnozí z nich obdrželi hasičská 
ocenění a vyznamenání. Slavnostní 
valné hromady se kromě dospělých 
členů a hasičské mládeže zúčastnili 
hosté – starosta MÚ Bystré Mgr. 
Jan Neudert, 1. náměstek starostky 
SH ČMS a starosta KSH Pardu-
bického kraje p. Josef Bidmon, 
starosta OSH Svitavy p. Jan Sou-
ral, radní a bývalý starosta města 
Ing. Miloslav Sejkora a starosta 
bysterského hasičského okrsku 
p. Josef Tichý. Celé jednání výroční 
valné hromady mělo velmi zdařilý 
průběh. K tomuto velkému 150. 
výročí bysterských hasičů je při-
pravována také „Hasičská pouť“, 
která se konala v Bystrém v neděli 
8. května 2022 se zahájením mše 
svaté v chrámu sv. Jana Křtitele 
v 8 hodin. Bysterští hasiči patří 
do velkého uskupení sv. Floriána, 
jehož svátek je připomínán a slaven 
4. května. V červnu bude k výročí 
sboru vydána stručná historická 
publikace, tzv. almanach. Hlav-
ním slavnostním dnem oslav bude 
16. červenec 2022 – sobota se za-
hájením od 10 hodin před hasičskou 
zbrojnicí. Na obě tyto události jsou 
výborem hasičského sboru pozváni 
hosté, samozřejmě hasiči a sbory 
ze širokého okolí i naše bysterská 
veřejnost. 

Vratislav Dittrich,
kronikář sboru

Štauda, před konáním výroční val-
né hromady, zástupci výboru SDH 
Bystré pánové Josef Andrle, Josef 
Alexa, Vratislav Dittrich a hosté 
– 1. náměstek starostky SH ČMS 
a starosta KSH Pardubického kraje 
p. Josef Bidmon a starosta Města 
Bystré Mgr. Jan Neudert. Přišli 
se s ním pozdravit a pobesedovat. 
Je stále v dobré náladě. Jeho vy-
právěné vzpomínky a příběhy jsou 
velmi zajímavé. Pan Josef Bidmon 
předal jubilantovi diplom a na jeho 
uniformu připnul medaili hejtmana 
Pardubického kraje JUDr. Martina 
Netolického. Starosta města Bystré 
věnoval Arnoštu Štaudovi pamětní 

kniku o Bystrém „Kalendárium“. 
Starosta sboru Josef Andrle připnul 
na jeho uniformu medaili „Za věr-
nost 70 let“. Dalším oceněním 
pro oslavence byly drobné dárky. 
Br. Arnošt Štaud žije v pěkném 
prostředí u svých blízkých, v rodi-
ně svého syna Karla. Stále aktivně 
sleduje všechny události v našem 
hasičském sboru i městě Bystré. 
I ve vysokém věku je velkým opti-
mistou. Všichni členové sboru přejí 
Arnoštovi Štaudovi hodně zdraví 
a ať mu jeho dobrá nálada a životní 
pohoda dlouho vydrží! 

Vratislav Dittrich,
kronikář sboru
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V našem tradičním úvodu k udá-
lostem za uplynulé období chceme 
připomenout jeden specifický typ 
hasičského zásahu. To, že se nedo-
stal do výběru této novinové strany, 
neznamená, že by se jednalo o ně-
jakou vzácnou událost.  Ano, jedná 
se o zásahy hasičů na likvidaci rojů 
a hnízd vos, včel a sršňů. Podsta-
tou výjezdu hasičů je provádění 
likvidace rojů pouze tehdy, když 
hrozí nebezpečí z prodlení. Hasiči 
vyjíždí likvidovat roje na veřejném 
prostranství, kdy hrozí pobodání 
dítěte nebo alergika, v případech, 

kdy se roj usadil na veřejné budově, 
dětském hřišti, mateřské školce 
apod. Hasiči však nejsou deratizač-
ní firma. Proto si občan musí sám 
podle svého uvážení, vyhodnotit 
situaci a dobře si rozmyslet, jestli 
hasiče zavolá nebo ne. Hasiči při 
likvidaci používají samozřejmě 
speciální oblečení – včelařská 
kukla, nejlépe bílá kombinéza, jejíž 
barva včely uklidní. Inu, alespoň 
není (pro uklidnění včel) nutná 
přítomnost hasičského psychologa, 
co říkáte? 

redakce 

Požár zničil chatu 

Hasičský „výlov“ 
beskydské řeky  

Tragická nehoda 
na dálnici D5

Záchrana zasypaného dělníka

Zásah trval dvacet sedm hodin 

Zmije se vyhřívala 
na sluníčku

Hasiči zastavovali 
po nehodě plyn 

Požár osobního automobilu 

Květnový požár chaty v osadě Lu-
hov u Toužimi byl viditelný na vel-
kou vzdálenost. Operační středisko 
na místo požáru vyslalo čtyři jed-
notky hasičů. Další oznamovatelé 
volající na tísňovou linku uvedli, 
že oheň se šíří na okolní pozemky 
a ohrožuje další chaty, vyhlášen 
tak byl druhý stupeň požárního po-
plachu a na místo vyslalo operační 
středisko další dvě jednotky hasičů. 
První jednotka na místě potvrdila, 
že se jedná o požár jedné chaty. 
V době příjezdu hasičů na místo 
byla chata již celá v plamenech. 

Čtyři jednotky hasičů se zapojily 
v květnu do likvidace nehody osob-
ního automobilu Hyundai Kona, 
jehož řidič a tři spolucestující s ním 
sjeli do vody pod jez beskydské 
řeky Lomné v obci Horní Lomná 
(okres Frýdek-Místek). Nehoda 
se vyžádala jednu zraněnou osobu. 
Z řeky Lomňanky, jak ji nazývají 
místní obyvatelé, vytáhl havaro-
vaný a pořádně mokrý automobil 
Hyundai silný hasičský automo-
bilový jeřáb z Ostravy-Zábřehu 
a položil koly na okraj silnice. 
Do Horní Lomné vyjela jednotka 
Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje (HZS 
MSK) ze stanice Třinec, dodatečně 
byl povolán – k vyproštění auta 

V květnu přijalo Krajské operační 
a informační středisko Hasičského 
záchranného sboru Středočeského 
kraje oznámení o dopravní ne-
hodě tří nákladních automobilů 
na devátém kilometru plzeňské 
dálnice D5 ve směru do Prahy.  
Dle oznamovatele se při doprav-
ní nehodě zranilo několik osob, 
z nichž jedna je v bezvědomí a další 
zůstala ve vozidle zaklíněna. Ope-
rační důstojník vyslal k události 
profesionální hasiče ze stanice 
Beroun s dobrovolnou jednotkou 
obce Rudná. Po příjezdu na místo 
bylo upřesněno, že došlo ke srážce 
pouze dvou nákladních automobilů 
a skutečně uvnitř zůstala jedna 
osoba zaklíněna. Jednotky zapo-
čaly ve spolupráci se zdravotníky 
okamžitě s vyprošťováním zraněné 
řidičky pomocí hydraulického 
vyprošťovacího zařízení. Ta byla 
následně předána do péče zdra-
votnické záchranné služby. U další 

V květnu vyjelo pět profesionálních 
jednotek jihomoravských hasičů 
k záchraně zasypaného dělníka 
na stavbě u Holubic na Vyškovsku. 
K místu události vzlétl také vrtulník 
s leteckými záchranáři a vrtulník 
LZS. Zraněný muž se v době pří-
jezdu prvních jednotek nacházel ve 
čtyři metry hlubokém výkopu a byl 
okolní zeminou zasypán tak, že ne-
byl vidět. Pomocí ženijního nářadí 
hasiči mladého dělníka během půl-
hodiny z výkopu zachránili a pře-
dali k ošetření záchranné službě. 

Filip Venclovský 
HZS Jihomoravského kraje

Devět jednotek požární ochrany 
bylo postupně vysláno k ohláše-
nému požáru balíků sena a slámy 
v objektu skladovací haly v části 
Vlásenka – Česká Metuje. Balíky 
musely být vyskladňovány pomocí 
nakladače ven mimo zasažený 
objekt a hasičské jednotky je do-
hašovaly. Jednalo se o déletrvající 
zásah. Při zásahu bylo nasazeno 
celkem 10 jednotek požární ochra-
ny: profesionální hasiči z Náchoda 

Během jara se moc ráda sluní. 
Kořistí jsou většinou hlodavci, 
malí hmyzožravci a ještěrky. Ano, 
řeč je o zmiji obecné. Jednotka 
hasičů z Moravské Třebové jednu 
takovou zmiji odchytávala v Mla-
dějově na Moravě. Pro své sluně-
ní si had, který měří ve většině 
případů od 50 do 80 cm, vybral 
vchod do rodinného domu. Hasiči 
provedli odchyt hada do krabice 
a přemístili ho do volné přírody. 

Tři jednotky hasičů zasahovaly 
v květnu v Bašce, místní části 
Kunčičky u Bašky (okres Frýdek-
-Místek), u nehody osobního au-
tomobilu, který skončil v zahradě 
ve vzrostlém stromě. Hasiči po-
máhali oběma zraněným osobám, 
zaslepovali utrženou plynovou pří-
pojku a havarované auto nakládali 
vyprošťovacím speciálem Tatra 
815 na vozidlo odtahové služby. 
Do Kunčiček u Bašky vyjela jed-
notka Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje 
(HZS MSK) ze stanice Frýdek-
-Místek, dodatečně i s vyprošťova-

K požáru osobního automobilu 
nedaleko autovrakoviště v Uher-
ském Brodě vyjely v květnu dvě 
jednotky hasičů. Požární poplach 
byl vyhlášen jednotce Hasičského 
záchranného sboru Zlínského 
kraje z požární stanice Uherský 
Brod i jednotce Sboru dobro-
volných hasičů města Uherský 
Brod. V době našeho příjezdu byl 

Hasiči se současně s likvidací 
požáru zaměřili na ochranu okolí. 
Další chaty se tak podařilo před 
plameny ochránit. V hořící chatě 
hasiči po uhašení plamenů dů-
kladným průzkumem vyloučili, 
že by se uvnitř někdo nacházel. 
Zasahující jednotky: HZS Toužim 
(CAS 20 T815),  HZS Karlovy Vary 
(CAS 20 Scania), JSDH Toužim 
(CAS 32 T815),  JSDH Teplá (CAS 
20 Man),  JSDH Útvina (CAS 20 
Scania, CAS 32 T148),  JSDH Žlu-
tice (CAS 20 T815). 

HZS Karlovarského kraje 

z vody – automobilový jeřáb AJ 60 
Demag/Terex s mobilní kontejne-
rovou dílnou (ze stanice HZS MSK 
Ostrava-Zábřeh). Zasahovaly zde 
i dvě jednotky dobrovolných hasičů 
– Jablunkov a Mosty u Jablunkova. 
Při havárii ani během vyprošťování 
automobilovým jeřábem neunikly 
do řeky žádné provozní kapaliny. 
Hasiči však ihned po příjezdu 
k nehodě položili na hladinu řeky 
pod místem nehody sorbční hady. 
To už byli všichni čtyři cestující 
venku z auta, které mělo ve vodě 
zcela ponořená kola, ale navíc bylo 
zezadu pěkně sprchované proudem 
ledové vody padající z jezu. 

HZS Moravskoslezského kraje 

osoby, která se nacházela mimo 
vozidlo, byla zahájena resuscitace, 
která i přes veškerou snahu nebyla 
úspěšná a lékař zdravotnické zá-
chranné služby mohl pouze kon-
statovat exitus. Poté hasiči zasypali 
uniklé provozní kapaliny, provedli 
protipožární opatření na vozidlech 
a pomohli Policii České republiky 
se zajištěním místa nehody. K udá-
losti byla povolána specializovaná 
vyprošťovací firma, která se zabý-
vá odstraňováním havarovaných 
vozidel. Dálnice byla po celou dobu 
zásahu a vyprošťovacích prací 
ve směru do Prahy uzavřena. K za-
chování akceschopnosti pro případ 
dalšího výjezdu byla berounská 
stanice zálohována dobrovolnou 
jednotkou Králův Dvůr, která drže-
la pohotovost na vlastní zbrojnici.

dle zprávy 
por. Ing. Dagmar Zemanové, 

HZS Středočeského krajea Broumova, dobrovolné jednotky 
z České Metuje, Police nad Metují, 
Žďáru nad Metují, Teplic nad Me-
tují, Velkých Petrovic, Radvanic, 
Malých Svatoňovic a Stárkova. 
Další dvě jednotky (JSDH Brou-
mov a Náchod) držely zálohy 
na zbrojnicích.

dle zprávy Martiny Götzové, 
HZS Královéhradeckého kraje, 

foto: HZS KHK/Michal Fanta

Zmije obecná je nejrozšířenější 
suchozemský had na světě, žije 
na většině území Evropy. Zároveň 
je nejseverněji žijícím hadem vy-
značujícím se extrémní odolností 
vůči chladnému počasí. Je jediným 
jedovatým hadem České republiky. 
Dávejte si pozor, teď na jaře ji mů-
žete na své zahradě prostě potkat. 
A pozor hlavně na uštknutí!

por. Bc. Vendula Horáková, 
HZS Pardubického kraje 

cím speciálem na podvozku Tatra 
815, společně s ní dvě jednotky 
dobrovolných hasičů – Frýdek 
a Frýdlant nad Ostravicí. Obě 
zraněné osoby, z nichž jedna byla 
imobilní, byly při příjezdu hasičů 
mimo vozidlo. Hasiči jim poskytli 
předlékařskou pomoc a přenášeli 
je do sanitek. Poškozenou ply-
novou přípojku (HUP) utěsnili 
stlačovadlem. Aby mohla hasičská 
vyprošťovací tatra havarované auto 
pomocí hydraulické ruky úspěšně 
vytáhnout, museli hasiči ořezat 
strom – se souhlasem majitele.

HZS Moravskoslezského kraje 

osobní automobil v plamenech. 
V dýchacích přístrojích jsme po-
žár uhasili jedním vysokotlakým 
proudem vody. Příčina požáru 
zůstává v šetření Policie České 
republiky. Při požáru nedošlo 
k zranění osob.

nprap. Roman Žemlička,
HZS Zlínského kraje



Obrazem: Setkání hasičských historiků a sběratelů 
Pardubického kraje, Polička
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Hostitelským městem setkání byla historická Polička. 

Společná fotografie účastníků setkání.  

Pieta Františkovi Procházkovi. 

Ve vstupní expozici THT Polička s.r.o. 

Památce F. Procházky - hasiče a hrdiny.  

Ve sbírce v Kamenci byl i "robot".  

Prohlídka sbírky stabilních motorů v Kamenci. Řemeslná krása komponentů historické techniky. 

Foto v upomínku návštěvy sbírky stabilních motorů v Kamenci.  

Kolekce hasičských vyznamenání. 

Pamětní deska Františkovi Procházkovi. 

Čestná stráž u gymnázia v Poličce. Začátek exkurze v THT Polička s.r.o. 

Dedikace autora sbírky v Kamenci dalším generacím. 

Tatry pro německé hasiče.  

Ve sbírce v Kamenci najdete i historické motocykly. 

Pohled do nitra nástavby.

Součástí programu byla i prohlídka  závodu firmy THT Polička s.r.o.   

Příchod k budově poličského gymnázia. 
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Za hasičskou historií do Chlumu u Třeboně  
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 
sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podí-
váme do městysu Chlum u Třeboně v okrese Jindřichův Hradec v Jiho-
českém kraji. Městys má přibližně 1 900 obyvatel a rozkládá se poblíž 
rakouských hranic. Přibližně pět kilometrů od městysu leží rakouské 
městečko Litschau. Sbor dobrovolných hasičů v Chlumu u Třeboně byl 
založen 30. listopadu 1885. Jak k tomu došlo? Dejme slovo hasičské 
kronice…  Založení sboru vzešlo z upřímného přání místních občanů. 
Sbor měl 28 zakládajících členů, 55 činných členů, 31 přispívajících 
členů a 15 hudebníků. V té době měl Chlum asi 180 popisných čísel 
a hasičský sbor patřil k nejsilnějším spolkům. V únoru 1886 si hasiči 
pořídili novou čtyřkolovou stříkačku. Poprvé byl povolán sbor k uha-
šení požáru dne 14. 9. 1886, hořel stoh slámy v panském dvoře. Rok 
poté se stává sbor členem První české župní hasičské jednoty se sídlem 
ve Velešíně. Později, když vznikla Hasičská župa Rožmberk, byli chlu-
mečtí hasiči přiděleni tam. Ovšem, od roku 1890 patřil sbor do Hasičské 
župy jindřichohradecké. V tomto roce při červencovém zastaveníčku 
v chlumském zámku tehdejší arcivévoda František Ferdinand vyslovil 
zvláštní uznání hasičskému sboru za jeho činnost. V roce 1926 byl sbor 
vybaven motorovou stříkačkou a ta sloužila až do roku 1937. V tom-
to roce byl v Chlumu velký požár, hořel a shořel mlýn. Tato událost 
urychlila zakoupení automobilové stříkačky. Za války se činnost sboru 
omezila jen na nejnutnější úkony. Z bývalé kovárny se v letech 1959-1962 
vybudovala vlastními silami zbrojnice nová. Po vyřazení automobilo-
vé stříkačky hasiči dostali nákladní automobil Tatra 805 s přenosnou 
stříkačkou PS 8 a za pět let poté motorovou stříkačku PS 12. Avii 30 
vlastní sbor od roku 1979 a trambus Škoda 706 RTHP od roku 1992. 

 zdroj foto: FB sboru

HASIČSKÁ HISTORIE

Jak jsme vás již informovali, Nadace pro podporu hasičského hnutí v Čes-
ké republice se sídlem Husova 300, Přibyslav vyhlásila výběrové řízení na 
pomoc dobrovolným a profesionálním hasičům v ČR na rok 2022. Nadace 
bude rozdělovat finanční příspěvky organizacím působících v oblasti 
požární ochrany. Okruh možných žadatelů: Sbory dobrovolných hasičů, 
okresní a krajská sdružení hasičů, odborné rady a komise, hasičské školy, 
Centrum hasičského hnutí, zařízení, která jsou začleněna do Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a Slezska v celé ČR a organizace i občanská sdružení, 
které chtějí pomáhat hasičům v jednotlivých regionech. Termín uzavření 
grantového programu: 31. 10. 2022. Detailní podmínky najdete na dh.cz. 
Bližší informace získáte: v sídle nadace na adrese Husova 300, 582 22 
Přibyslav. tel.: 569 430050, mobil: 724263160, e-mail: jpatek@chh.cz, 
www.nphh.cz  

 INFO PRO HASIČE

Hasiči na Slovensku pomáhali stavět 
tradiční máje 
Připomeňme, že máje, májka, mája nebo máj je označení ozdobeného 
kmene stromu, který tvoří ústřední prvek jarních slavností. Středoev-
ropská májka má formu celého stromu, zbaveného – s výjimkou horní 
části – větví a kůry. V některých případech se holý kmen nechává stát 
více let a mění se pouze vrchní část, jindy se zas skládá ze dvou či tří na 
sebe napojených kmenů k dosažení větší výšky. Použitým stromem jsou 
nejčastěji jehličnany jako smrk, ale lze se setkat také s májkou z břízy. 
Horní část se zdobí stužkami z látek nebo z barevného krepového papíru 
a zavěšuje se na ni zdobený symbolický věnec.  Se stavěním máje je spojen 
i zvyk jejího nočního hlídání, podle zvyků to bývá do východu slunce 
nebo také do prvního kohoutího zakokrhání, před muži ze sousedních 
vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim 
to podaří, je to pro celou obec velká ostuda. 

ilustrační foto: hn 

Shromáždění představitelů 
OSH Moravskoslezského kraje

Shromáždění se uskutečnilo v sále Dělnického domu v Horní Suché. 

Rušená COVIDová opatření 
postupně vracejí náš život k „nor-
málu“. Tento návrat se projevuje 
i v našem spolkovém životě. Dů-
kazem jsou rozbíhající se soutěže, 
kulturní akce a další společenské 
i spolkové akce - mnohé slav-
nostní valné hromady k výročím 
založení sborů, příp. „obnovená“ 
svatof loriánská setkání hasičů 
a hasičských praporů aj. Patří 
sem i shromáždění představitelů 
(SDH nebo OSH), na kterých 
hodnotíme naši činnost v covidové 
době a plánujeme činnost v období 
následujícím. Shromáždění před-
stavitelů OSH Moravskoslezského 
kraje (jehož organizací bylo po-
věřeno OSH Karviná) se konalo 
22. dubna 2022 od 17. hodiny v sále 
Dělnického domu v Horní Suché. 
Pozvání na něj obdrželi nejen 
představitelé OSH, ale i mnozí 
hosté spolupracujících organizací 
(např. HZS MSK, KÚ MSK, dru-
žební hasičské organizace PL a SK 
aj.). Jednání se zúčastnilo 41 (ze 42) 
představitelů s hlasem rozhodují-
cím (1 omluven), ředitel HZS MSK 
p. plk. Ing. Radim Kuchař, nám. 
starostky SH ČMS p. Bc. Richard 
Dudek, předseda ÚKRR p. Ing. Jan 
Bochňák, delegace hasičů Slezské-
ho vojvodství z Polska v čele s p. 
Jerzym Szkatulou a další hosté 
(členové VV KSH, KKRR, vedou-
cí OA ZH aj.).  Řízením jednání 
byl pověřen nám. starosty KSH 
p. Tomáš Stefan, starosta OSH 
Karviná, který všechny přítomné 
uvítal a vyzval k uctění památky 
zesnulých členů. Následně předlo-
žil ke schválení program jednání 
a organizoval volby pracovních 
komisí. Souhrnnou zprávu o čin-
nosti Krajského sdružení hasičů 
MSK (včetně činností odborných 
rad a krajského Aktivu ZH) za rok 
2021 přednesl starosta KSH p. 
Stanislav Kotrc. Hned v úvodu 
své zprávy uvedl, že rok 2021 opět 
začal přísným lockdownem, který 
tak ovlivnil nejen činnost VV, ale i 
mnohých OSH, zvláště těch, která 
mají sídlo v prostorách HZS. Za 
přísných bezpečnostních podmínek 
se VV sešel na 6 jednáních a nově 
schválené Vedení KSH MSK na 
4 jednáních. Na těchto jednáních se 
mimo jiné připravovaly a schvalo-
valy soutěže mládeže a dospělých, 
řešila se problematika soutěže „PO 
očima dětí a mládeže“ a rozpočtu 
KSH, a také další záležitosti nále-

žející do činnosti KSH. Vrcholem 
krajské spolkové činnosti bylo 
několikrát přeložené Shromáždění 
představitelů OSH, které se konalo 
24. září 2021 v sále hotelu Vitality 
ve Vendryni.

Velká část zprávy byla věnována 
činnostem jednotlivých odborných 
rad, které z důvodu Covidu musely 
svůj plán činnosti několikrát měnit, 
což bylo někdy spojeno i s rušením 
(v lepším případě s odkládáním) 
některých plánovaných akcí. To po-
stihlo např. seminář prevence, kte-
rého se po dvojnásobném odložení 
zúčastnilo 34 preventistů z 6 okre-
sů MSK. Pandemická opatření 
omezila i soutěž POODaM 2021, 
které se zúčastnilo jen 1 511 dětí 
ze 45 škol a 44 SDH a občanských 
zařízení. Hůře dopadl Festival 
přípravek, který byl v roce 2021 
zrušen. Zrušena musela být i me-
zinárodní soutěž „Havířovská hala 
2021“. Letošního ročníku (v únoru) 
se zúčastnilo 66 družstev. Úspěšně 
lze hodnotit soutěže Českého halo-
vého poháru (podzim 2021 a březen 
2022), kde závodilo přes 570 závod-
níků z celé republiky. V omezeném 
prostředí a s omezeným počtem 
disciplín (bez ZPV a CTIF) proběh-
la krajská kola mládeže (Plamen, 
Dorost) a krajské kolo v požárním 
útoku mužů a žen. Z dalších akcí 
(realizovaných s covidovým ome-
zením) lze alespoň stručně uvést 
soutěž MH „O pohár starosty 
KSH MSK“ (účast 35 družstev), 
čtyřkolovou soutěž TFA (účast 115 
MH), Slezský pohár v běhu na 60 
m (z plánovaných 5 kol se uskuteč-
nila jen 3 a zúčastnilo se jich přes 
2 stovky soutěžících) nebo 2. roč-

ník soutěže „O pohár KSH MSK 
v TFA“ dospělých (účast 51 mužů 
a 15 žen).  Poznámka: umístění 
v soutěžích, stejně jako výsledky 
všech krajských akcí, jsou na webo-
vých stránkách KSH MSK. Své 
místo ve zprávě měl i mezinárodní 
letní tábor mladých hasičů, kterého 
se zúčastnilo 70 dětí (z toho 15 
ze Slovenska) a 12 vedoucích, nebo 
„Záchranářský kurz dorostenců“, 
který organizovalo KSH MSK 
za významné finanční podpory 
z projektu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR (účast 
40 nadšených chlapců a dívek 
z celého Moravskoslezského kraje). 
Opomenout nelze ani každoroční 
akci „Daruj krev…“, která byla 
úspěšná i v minulém roce.

Covidová omezení ovlivnila 
veškerou činnost našich členů – po-
čínaje odbornou přípravou a dalším 
vzděláváním až po omezení dru-
žebních setkávání a rušení (téměř 
tradičních) kulturních a společen-
ských akcí. O to větší pozornost 
byla v této době věnována pomoci 
těm, kteří to potřebovali (z počátku 
šití roušek, dary s dezinfekčními 
prostředky a jejich rozvozy, výpo-
moc v nemocnicích, rozvozy jídla 
apod.). Na této pomoci se velkou 
měrou podíleli i hasiči-senioři. 
Mnozí z nich obdrželi za tuto práci 
ocenění. Náročnou činnost dobro-
volných hasičů MSK v covidové 
době ocenila také Krajská rada 
seniorů MSK udělením Plakety. 
I přes celou řadu problémů vy-
volaných Covidem je třeba velmi 
kladně hodnotit spolupráci s HZS 
MSK a s Krajským úřadem MSK. 
Krajské sdružení hasičů registruje 
celkem 422 SDH s 25 876 členy. 
Z toho je 5 636 MH. V JSDH obcí 
bylo v roce 2021 evidováno 5 067 
členů SDH. Z celkového počtu 27 
746 zásahů a mimořádných udá-
lostí se JSDHO podílely na 6 905 
(tj. cca 25%). Podíl JSDH obcí 
na ostatních činnostech je přes 
36%. Krajský úřad každoročně 
vyhlašuje dotační programy na 
podporu činnosti dobrovolných ha-
sičů a jeho zastupitelstvo schvaluje 
i dotaci na podporu činnosti a pro-
vozu krajského sdružení včetně 
mezd pracovníků kanceláří OSH.   
Závěrem své zprávy vzpomenul 
starosta 24. červen roku 2021, kdy 

se Hodonínskem prohnalo ničivé 
tornádo a přívalový déšť, jenž 
způsobil nejen miliardové škody, 
ale i mnohá zranění a smrt. Sou-
časně také poděkoval všem, kteří 
zasahovali nebo jiným způsobem 
pomáhali v postižených oblas-
tech, a také všem, kteří se podíleli 
na zvládání covidových problémů 
a činnosti v uplynulém období.  
Následující zprávy (hospodaření, 
rozpočet, kontrola hospodaření, 
inventarizace) byly pozorně vy-
slechnuty a schváleny bez připo-
mínek. Bez připomínek (a s nadějí, 
že se nebudou muset dělat podobné 
zásahy jako v období minulém) 
byl přijat i plán činnosti KSH 
MSK. Po přednesených zprávách 
byl čas vymezen diskuzi, ve které 
vystoupili tři hosté:  Ředitel HZS 
MSK, který rovněž kladně zhod-
notil dlouhodobou spolupráci HZS 
s KSH a poděkoval za činnost nejen 
v době covidové (např. pomoc v ne-
mocnicích) ale i v současné (pomoc 
s uprchlíky). Náměstek starostky 
SH ČMS - ve svém vystoupení 
především tlumočil pozdrav sta-
rostky Ing. Moniky Němečkové, 
informoval o nutnosti úpravy odvo-
du členského příspěvku na Ústředí 
- navýšení na 50 Kč/člen, a pozval 
všechny na významné hasičské 
akce v ČR nebo v zahraničí (Mist-
rovství ČR v TFA, Litoměřice aj.). 
Vedoucí delegace hasičů Slezské-
ho vojvodství, který poděkoval 
za pozvání na Shromáždění a také 
bývalému starostovi p. Ing. Leo 
Kuběnovi za dlouhodobou spolu-
práci, a předal mu pamětní plaketu. 
S přáním pevného zdraví a úspěšné 
činnosti poblahopřál p. Stanislavu 
Kotrcovi ke zvolení do funkce 
starosty a starostovi OSH Karviná 
k narozeninám. Po vyslechnutí 
zprávy mandátové komise, která 
potvrdila usnášeníschopnost Shro-
máždění, bylo jednomyslně přijato 
usnesení jarního Shromáždění 
představitelů OSH.

Závěrečné slovo náleželo opět 
starostovi KSH, který mj. řekl: 
„Jsem optimista a věřím v lepší 
časy. Přeji nám všem pro naši dob-
rovolnickou činnost klid, pohodu 
a hlavně všem pevné zdraví.“

 Jan Dumbrovský, 
foto: autor 

Hasiči u vyřazeného rypadla 
Sedm jednotek hasičů zasa-

hovalo  u vyřazeného rypadla 
na těžbu uhlí typ KU300. Stroj je 
odstavený na ploše mimo prostory 
těžby, probíhá jeho demontáž. 
Na stroji začaly hořet mazací 
tuky, pásový dopravník a kabeláž 
elektroinstalace. Požár hasiči 
zlikvidovali do jedné hodiny 
od nahlášení, při události se nikdo 
nezranil. Protože se jedná o vyřa-
zený těžební stroj, nevznikla podle 

majitele žádná škoda. Zasahující 
jednotky: HZS Sokolov (CAS 20 
Scania, CAS 30 T815-7), HZS 
Karlovy Vary (CAS 30 T815-7, 
AŽ 37 Iveco),  HZS CHZ Sokolov 
(CAS 24 Scania),  HZSp SUAS 
Vřesová (CAS 30 MB, CAS 30 
Tatra), JSDH Chodov (CAS 20 
T815), JSDH Březová (CAS 20 
T815).  JSDH Kynšperk (CAS 30 
T815-7). 

HZS Karlovarského kraje  

Požár lesního 
porostu 

Sedm jednotek hasičů vyjelo 
k požáru lesního porostu u Jedlo-
vé, okres Děčín. Hořelo na ploše 
100x100 m ve špatně přístupném 
terénu. Hasiči zamezili šíření po-
žáru do boku a vzhůru do stráně, 
částečně požár lokalizovali. Byl 
vyhlášen druhý stupeň poplachu 
z důvodu počtu nasazených jed-
notek. 

HZS Ústeckého kraje 



HASIČSKÉ NOVINY 10/2022 l www.hasicskenoviny.czKaleidoskop zajímavostí strana 5

Vzdělávání psovodů proběhlo formou on-line výuky. Tři večery 
byly věnovány tématům záchranářské kynologie a výcviku psů. 
Závěrečný den byl pak věnován spolupráci  s ÚORR a HZS Kraje 
Vysočina. Detailní obsah výuky - den první:  motivace psa / Beata 
Štýbrová, den dru-
hý: stopy /  Beata 
Štýbrová, den třetí: 
nový zkušební řád / 
František Schejbal / 
Pavel Morávek, den 
čtvrtý:  radiostanice 
+ test / HZS Kraje 
Vysočina.  

dle zprávy 
Pavla Morávka, 
zástupce velitele 

psovodů  

Hasiči na síti LVII.

V dnešním čísle Hasičských novin se v naší pravidelné rubrice za hasič-
skou webovou prezentací vypravíme do Ždírce nad Doubravou, města v 
okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina. Žije zde přibližně 3 100 oby-
vatel. A hasičům se zde určitě daří, což prozrazuje i jejich oficiální web 
umístěný na zabezpečené doméně prvního řádu. Během II. světové války 
byly aktivity sboru velmi omezeny. Činnost hasičská spočívala zejména 
v povinné účasti na nočních požárních hlídkách, které po dobu války 
organizoval na základě rozkazů okupantů obecní úřad. První poválečná 
akce hasičů proběhla ihned po skončení leteckého náletu 9. května 1945, 
kdy museli hasit hořící domy se stříkačkou, která byla naštěstí během 
náletu zachráněna. Sbor měl v počátcích své činnosti 20 členů a 20 přispí-
vajících. V roce 1988 vzrostla členská základna na 102 členů. Na vzrůstu 
členské základny měl velký podíl nábor mladých hasičů, dále zapojení 
družstva Dřevařských závodů v roce 1979 a založení družstva žen v roce 
1981.  Významným oceněním dobré práce hasičů ve Ždírci bylo povýšení 
výjezdové jednotky a to od 1. 6. 1999 do JPO II. kategorie. To vše a mnohé 
další se dozvíte na hasičském webu, který je vzorně aktualizován. Web má 
vlastní vyhledávač, přehlednou a jasnou grafiku. Zaujaly nás například 
odkazy Prevence a Ochrana, Info pro rodiče mladých hasičů.  Nechybí 
mapa stránek, RSS kanály a další technické vychytávky pro nadšené 
internetové surfaře. 

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase

I rokem 2022 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 květnu před sedmi 
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 2022 podobné či jiné, než bylo to, které se již po pás 
propadlo do řeky času… 
Přenesme se v čase do května roku 2015, kdy se dvě jednotky hasičů – pro-
fesionální ze stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje (HZS MSK) v Opavě (směna B) – a dobrovolná z Opavy-Komárova – 
zapojily do prověřovacího cvičení, zaměřeného na odstraňování následků 
po výbuchu a úniku nebezpečné látky.  Součástí cvičení byla záchrana 
dvou zraněných osob, detekce nebezpečné látky uvnitř objektu bývalé 
opavské mlékárny se zaslepením trubky, z níž amoniak unikal. Hasiči 
si také vyzkoušeli očistu obou zraněných a také všech hasičů po zásahu 
v přetlakových protichemických oblecích – v moderní dekontaminační 
jednotce (či sprše).

zdroj textu: HZS MSK, zdroj ilustračního obrázku: HZS ČR 

Úvodní strana webu

Stránky SDH Ždírce nad Doubravou 
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VE ZKRATCE

Malé velké radosti hasičů z Příseky

Hasiči dokáží na společném snímku vytvořit i zajímavou barevnou kombinaci. 

Nový sportovní areál
„Předloni jsme neuspořádali ani 

výroční valnou hromadu. Mladí 
hasiči sice stihli nacvičit předtan-
čení na hasičský ples, ale to byla 
v podstatě jejich poslední aktivita. 
Pominu-li několik letních tréninků 
v novém hasičském areálu. Ty 
se nakonec nedaly zúročit, protože 
děti nebyly ani na jediné soutě-
ži,“ připomněla vedoucí mládeže 
Veronika Venhauerová. Soutěžní 
družstva mužů a žen předloni vy-
zkoušela prvním tréninkem nový 
sportovní areál. Ten byl vybudo-
ván za podpory a kofinancování 
ze strany města Brtnice. Travnatá 
plocha má skvělé zázemí pro spor-
tovní aktivity včetně hasičských. 
Za pomoci občanů Příseky, hasičů 
a podpory města Brtnice v něm 
stále pokračují dokončovací práce 
do finální podoby. Areál nabízí 
prostor pro veškeré volnočasové 
aktivity pro občany a děti Příseky 
a okolí.

Děti si užily kolektivu 
S nemalým nadšením vloni ve-

doucí s dětmi vyrazili na soustředě-
ní do nedalekého tábora u Svatosla-
vi. „Proběhlo množství her, stezka 
s hasičskou tématikou, zpívání u 
ohně, střílení ze vzduchovky a mno-
ho dalších aktivit. Po vydařeném 
soustředění se podařilo uskutečnit 
ještě rybářské závody, poté nás 
čekala hasičská soutěž na domácí 
půdě, kde jsme přivítali také druž-
stva z okolních vesnic. Na domácí 
půdě se nám dařilo, mladší tým 
obsadil třetí a starší druhé místo. 
Následovala soutěž v Panské Lhotě 
o Pohár starostky města Brtnice. 
Se sezónou jsme se rozloučili 
ve sportovním areálu soutěžemi, 
sportovními aktivitami, chutným 

občerstvením. Došlo dokonce na 
otevření pomyslných dveří čtyřem 
členům kolektivu do týmu dospě-
lých. Jsem ráda, že děti mohly být 
opět spolu, soutěžit a užívat si ko-
lektivu,“ zrekapitulovala činnost 
vedoucí mladých hasičů Veronika 
Venhauerová.

„Covidové ledy“ tají…
„Rok 2021 nebyl o moc lepší. 

Opět byla zrušena soutěž Putovní 
ježek. Dlouhý lockdown, koncem 
roku 2020 a na začátku roku 2021, 
měl neblahý vliv na většinu týmu 
dospělých. Několik dívek si při 
této příležitosti založilo rodiny 
a to mělo za následek dočasné 
rozpadnutí družstva žen. Tým mužů 
se po dlouhé odmlce také opětov-
ně sešel a zahájil sezónu,“ uvedl 
David Picmaus, vedoucí družstva 
mužů. Na první soutěž vyjeli muži 
do Kamenice na Pohár starostky 
OSH Jihlava. Zajímavostí bylo, 
že ve družstvu startoval nejstarší 
sportovně aktivní člen a také člen 
nejmladší, jejichž věkový rozdíl 

byl 39 let. Po neplatném pokusu 
sice muži skončili na posledním 
místě, přesto se zúčastnili finá-
le. Tam se totiž kategorie mužů 
nad 35 let a do 35 let sloučily. 
Zde vybojovali 5. místo s časem 
20,72. Poslední start byl na soutěži 
O pohár starostky města Brtnice 
v Panské Lhotě. SDH Příseka po-
stavil dvě družstva mužů do 35 let 
a nad 35 let. Muži do 35 let získali 
v základním kole 5. místo po ne-
vydařeném pokusu s časem 36,04 
a ve finále, kde se obě kategorie 
opět sloučily, 5. místo s časem 19,7. 
Muži nad 35 let na tom v základ-
ním kole byli lépe. S časem 19,69 
vybojovali krásné 2. místo v jejich 
kategorii a ve finále, přestože sou-
těžili s mnohem mladšími, slavili 
dokonce třetí místo. 

Přání do budoucna 
„Přání máme velké. Aby se si-

tuace s pandemií zlepšila natolik, 
abychom jsme opět mohli starto-
vat na postupových a pohárových 
soutěžích včetně mladých hasičů. 
Doufáme, že naše ženy a dívky 
se opět dají dohromady a postaví 
se na startovní čáru. My všem 
budeme samozřejmě pomáhat, 
fandit a to nejen na závodní 

dráze. Ve sboru máme 89 členů 
a nejeden je ochotný přiložit 
ruku k dílu,“ dodal starosta sboru 
Luděk Šuhaj. Dodal současně, že 
letos by měl proběhnout fotbalo-
vý turnaj nejen pro hasiče, soutěž 
mládeže a dětské rybářské závo-
dy, oblíbené rybí hody a brigády.

Epilog velitele
„Naše jednotka nezapomene 

na šestý duben 2020, kdy silný 
vítr rozfoukal zdánlivě uhašený 
oheň v lese v Oboře. Tento den 
z podobného důvodu vzniklo 
na Vysočině kolem 120 hlášených 
požárů! V Oboře kromě nás za-
sahovalo sedm jednotek. Musela 
být vytvořena dálková doprava 
vody pro doplňování cisteren. 
V loni jsme obdobný požár li-
kvidovali u rodinného domu, 
dorazily další jednotky z Brtnice, 
Luk nad Jihlavou a HZS Jihlava. 
Pro naší „pětkovou“ jednotku 
byly tyto zásahy v podstatě pro-
věřovacím cvičením. Získali jsme 
zkušenosti, které jsou pro kaž-
dého člena velice cenné,“ dodal 
velitel Jiří Pojer.

Věra Nutilová, 
foto: archiv SDH Příseka

Poslední dva roky byly citelně poznamenány 
pandemií Covid-19, nejinak tomu bylo v  SDH 
Příseka okrese Jihlava.

Setkání po dvou letechMěsto podpoří 
dobrovolné 

hasiče i bývalé 
rehabilitované 

vojáky

Ve Vysokém nad Jizerou v okrese 
Semily proběhlo v hasičské zbrojnici 
setkání Zasloužilých hasičů, bývalých 
a současných funkcionářů okrsků 
a výkonného výboru OSH. Z důvo-
du pandemie Covid-19 OSH nebylo 
možné po dva roky setkání realizovat. 

Pandemie nás 
nezlomila!

Pozvání na jednání přijal Josef 
Netík, vedoucí aktivu Zasloužilých 
hasičů SH ČMS, náměstek starostky 
KSH Libereckého kraje Miroslav 
Štěpán, starostka Města Semily 
Lena Mlejnková a nechyběla sta-
rostka OSH v Semilech Kateřina 
Slavíková. Činnost ZH okresu a 
Libereckého kraje zhodnotil ve-
doucí aktivu Zasloužilých hasičů 
Pavel Vejnar. Ve svém projevu mj. 
uvedl: „Pandemie nás sice para-
lyzovala, ale nezlomila. Jsem rád, 
že se tato akce mohla konečně 
uskutečnit. Z vašich reakcí je zřejmá 
radost z toho, že jste se mohli setkat 
se svými přáteli a známými. V sou-
časné době je v Libereckém kraji 
54 zasloužilých hasičů, z toho počtu 

Rada města schválila na svém 
jednání v dubnu 2022 neinvestiční 
dotace na celoroční činnost na rok 
2022 pro dobrovolné hasiče a Jiho-
české Vojenské sdružení rehabilito-
vaných. „Podporujeme je pravidelně 
už mnoho let. Celkem 130 tisíc korun 
letos dostane šest sborů dobrovolných 
hasičů, a to České Budějovice, Nové 
Hodějovice, Mladé, Nové Vráto, 
Haklovy Dvory a Kaliště. Peníze tak 
pomohou například k nákupu vybave-
ní pro mladé hasiče, družstvům mužů 
a žen, povodňové službě i údržbě cvi-
čiště,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. 
Částku 10 tisíc korun na svoji činnost 
dostane neziskové společenské sdru-
žení. „Členy Jihočeského Vojenského 
sdružení rehabilitovaných jsou vojáci 
z povolání, pracovníci vojenské sprá-
vy a další občané České republiky, 
kteří byli v letech 1948 až 1989 z po-
litických důvodů perzekuováni a poté 
rehabilitováni. Usilují  o to, aby dějiny 
národního odboje za svobodu a de-
mokracii byly objektivně zpracovány 
i vykládány,“ dodává primátor.

zdroj: město České Budějovice

je pět žen. Vážíme si vaší celoživotní 
práce, kterou jste nemalou měrou 
přispěli k rozvoji dobrovolného 
hasičstva,“ připomněl.

Tradice republikového 
aktivu 

O činnosti OSH informovala 
přítomné Kateřina Slavíková, zhod-
notila mj. uskutečněné akce jako 
např. soutěže hry Plamen pro mlá-
dež, postupové soutěže a pohárové 
soutěže, činnost odborných rad. 
Josef Netík uvedl, že titul Zasloužilý 
hasič je udělován od roku 1991, 
mezi prvními oceněnými na okrese 
Semily byl Jan Chrtek z Kruhu. 
„U zrodu republikového aktivu 
stál JUDr. Miroslav Řepiský, který 
byl později vyznamenán nejvyšším 
oceněním Záslužným řádem české-
ho hasičstva,“ upřesnil Josef Netík.

Řád i pamětní list
Na setkání ve Vysokém nad 

Jizerou byla vyznamenána Alžběta 
Vejnarová, a to  Řádem sv. Floriána. 
V současnosti je členkou SDH Koš-

ťálov. Aktivně více jak dvě desetiletí 
pracovala obětavě s mladými hasiči, 
byla členkou výboru a referentkou 
žen v SDH, členkou revizní rady při 
OSH Semily. „Je pro mě největší ži-
votní odměnou, že velký počet mých 
bývalých svěřenců, je dnes členy 
sboru v Košťálově a okolních obcích 
a někteří jsou profesionální hasiči,“ 
uvedla. Pamětní list u příležitosti 
80. narozenin převzal od starostky 
OSH Kateřiny Slavíkové Zdeněk 
Bělonohý, který byl několik dese-
tiletí rozhodčím požárního sportu, 
zejména v seriálu soutěží Pohár 
OSH Semily. V této činnosti aktivně 
pokračuje dodnes. Hasičem se stal 
v roce 1967 v SDH Cimbál, kde 
působil až do roku 2016, kdy byl 
sbor zrušen. Od té doby je členem 
SDH Bítouchov.

Poděkování starostky 
Semil

Vyznamenaným gratulovala 
a všechny přítomné hasiče pozdravi-
la také starostka města Semily Lena 
Mlejnková. „Vážím si vaší celoži-
votní činnosti. Jste ti, kteří vykonali 
mnoho pro rozvoj hasičstva, pro své 
sbory a své obce. Vážím si skutečnos-
ti, že jste mnozí i přes vyšší věk dosud 
aktivními a platnými členy sborů. 
Náleží vám upřímné poděkování,“ 
dodala. V následné diskuzi vystou-
pili představitelé okrsků, kteří mj. 
informovali o činnosti svých sborů, 
porovnávali dobrovolnou hasičskou 
práci v letech minulých a součas-
nosti, vzpomínali na úspěšnou práci 
s mládeží. Pohodový podvečer do-
plnily lidové písničky za doprovodu 
harmonikáře.

Věra Nutilová, 
foto: archiv, vyznamenání 

Alžbětě Vejnarové
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Setkání Zasloužilých 
hasičů okresu 

Rychnov nad Kněžnou

Hasičská brigáda na obnovu obecního lesa Tip na „hasičskou“ 
návštěvu kina 

Hasiči po dvouleté 
pauze opět na Hostýně

V závěru dubna se uskutečnilo setkání Zasloužilých 
hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou. Místem konání 
byla kancelář  OSH. Byla to vlastně náhrada za pláno-
vané loňské předvánoční setkání, které bylo zrušeno 
z důvodu vládního nařízení na omezení šíření onemoc-
nění Covid-19, Všichni litovali, že jsme se nemohli před 
koncem roku sejít. Vedoucí Aktivu ZH Josef Netík zahájil 
jednání, přivítal devět členů a zároveň omluvil další dva, 
kteří se pro nemoc nemohli zúčastnit. Pro přítomné bylo 
připraveno malé občerstvení, během kterého se rozvinula 
beseda a vzpomínání na loňské okresní a krajské setkání. 
K doplnění jsme shlédli promítnuté fotografie z těchto 
akcí a záznam ze Slavnostního setkání hasičů okresu 
Rychnov nad Kněžnou spojené s požehnáním praporu 
OSH. Vzpomínalo se i na členy, kteří v loňském roce už 
naše řady opustili. Starosta OSH Jiří Řeháček nás sezná-
mil s činností hasičů okresu a nastínil, co se v nejbližší 
době chystá. Mezi pozvanými hosty byl i ředitel HZS 
Královéhradeckého kraje - Územního odboru Rychnov 
nad Kněžnou plk. Mgr. Josef Hanek. Z důvodů pracovního 
vytížení mezi nás zavítal sice na krátkou chvilku, ale 
vyjádřil ochotu pro další spolupráci. Pěkné odpoledne 
završila jako vždy chvilka s harmonikou a pro obveselení 
zazněly i nějaké anekdoty. Společně jsme také naplánovali 
a domluvili naše příští setkání, které bude v srpnu letošní-
ho roku. Ještě poslední skupinová fotografie na památku 
a následoval odjezd domů. Děkujeme také všem, kteří se 
na přípravě, dopravě a průběhu setkání podíleli. 

ZH  Jan Hartman

V těchto dnech můžete v kinech navštívit promítání 
francouzského filmu Notre-Dame v plamenech. Hrdin-
ský příběh těch, kteří riskovali své životy při nebezpeč-
né záchraně symbolu Paříže. Nervy drásající snímek 
režíroval držitel Oscara a matador světové kinematogra-
fie Jean-Jacques Annaud, který má na svém kontě filmy 
Jméno růže, Nepřítel před branami či Sedm let v Tibetu. 
Film v neúnavném tempu rekonstruuje události 15. dub-
na 2019, kdy katedrálu Notre-Dame zachvátily plameny 
a celý svět toho byl v přímém přenosu svědkem. Spolu 
s hasiči se vydáváme do míst, která zůstala divákům ob-
razovek skrytá – přímo do nitra hořící budovy. Snímek 
tak nabízí téměř fyzický zážitek, který nikoho nenechá 
chladným. Režisér a scenárista snímku Jean-Jacques 
Annaud se soustředí na věrohodné zachycení boje 
s nekontrolovatelným živlem, ale především upozorňuje 
na nezměrnou odvahu a obětavost záchranných sborů. 
Bez jejich nasazení by nejznámější katedrála světa lehla 
popelem. (Bioscop)

V dubnu Sbor dobrovolných ha-
sičů Košice (Jihočeský kraj) uspo-
řádal brigádu na obnovu obecního 
lesa po kůrovcové kalamitě. Celkem 
15 dobrovolníků (z toho 5 dětí) pod 
dohledem správce lesa Dušana Ku-
novského vysázelo na 500 listnatých 
a 500 jehličnatých sazenic stromků 
na dvou lokalitách v lese Zadní 
Lužec. Ke strategickým přesunům 
sloužil „historický“ hasičský au-
tomobil značky Avia zvaný Máňa, 
který kočíroval velitel jednotky 
a SDH Jaroslav Cícha. Nechybělo 
občerstvení v podobě opékaných 
špekáčků na ohni. Všem děkujeme 
za účast a pomoc. Starosta obce 
děkuje všem brigádníkům za účast 
a odvedenou práci při obnově lesa 
a výsadbě stromků! 

zdroj foto web SDH Košice

V sobotu 30. 4. 2022 se uskutečnil již XXVII. ročník 
Mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýně. Největší 
a nejstarší hasičskou pouť u nás si nenechalo ujít okolo 
2000 uniformovaných hasičů z téměř 140 dobrovolných 
hasičských sborů.
Od brzkého rána se do významného poutního místě Mora-
vy začali sjíždět hasiči z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska 
a Chorvatska, aby společně oslavili svátek svého patrona 
svatého Floriána, jehož svátek připadá na 4. května. Dva 
roky se tato slavnostní pouť z důvodu pandemie nemohla 
uskutečnit. Stalo se tak poprvé od založení pouti v roce 
1994, že hasiči poslední dubnovou sobotu nepřišli na Svatý 
Hostýn. Za uplynulé tři roky se v hasičských kruzích stala 
řada událostí. Předně nás v roce 2019 opustil náš bratr 
pan PhDr. Josef Juráň, který převzal po smrti zakladatele 
hasičských poutí bratra Antonína Zaorala z Kašavy čestný 
úkol, přednes zdravice a představení významných hostů 
před bazilikou. Jednotlivé sbory byly registrovány pod 
hlavním schodištěm pod krámky, kde byly k dostání také 
nové pohlednice z hasičské poutě. Po půl desáté se začal 
řadit slavnostní průvod na příjezdové komunikaci podél 
výklenkové křížové cesty, odkud pod velením Ing. Vladi-
míra Hanáka vyrazil směrem k bazilice. V čele průvodu 
kráčeli nejvyšší představitelé SH ČMS a hosté, následovali 
je zástupci sborů s historickými prapory (letos bylo regis-
trováno 85 praporů) a samotní dobrovolní hasiči. Po vy-
stoupání schodů k bazilice se průvod zastavil a Ing. Hanák 
provedl slavnostní hlášení celebrujícímu olomouckému 
arcibiskupovi Mons. Janu Graubnerovi. Následně před-
stavil jednatel pořádajícího 9. okrsku Držková významné 
hosty, z nichž promluvila starostka Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska Ing. Monika Němečková, za slovenskou 
delegaci promluvil čestný prezident Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany PhDr. Ladislav Pethö a dále hejtman Zlínského 
kraje Ing. Radim Holiš. Po zdravici otce arcibiskupa hasiči 
vstoupili do baziliky, praporečníci zaujali svá místa po ce-
lém obvodu hlavní lodi. V závěru slavnostní bohoslužby 
byly žehnány nové hasičské prapory a po skončení vyšel 
otec arcibiskup s hasiči nesoucí prapory na schody před 
baziliku, kde proběhlo tradiční hromadné focení. Množství 
hasičů i ostatních návštěvníků potvrdilo silnou tradici této 
mezinárodní hasičské poutě. K velké účasti přispělo zajisté 
nezvykle krásné počasí. Akci pořadatelsky zajišťoval 
9. okrsek Držková s podporou OSH Zlín, KSH Zlínského 
kraje a ústředí SH ČMS.  

text Ing. Lubomír Marušák, 
SH ČMS - okrsek č. 9 Držková, foto: Pavel Hejduk 
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Od roku 2019 slouží u HZS ČR zodolněná 
stříkačka CZS 15 s označením TRITON.  
Vozidlo je určeno především pro zdolá-
vání požárů v nebezpečných prostorech 
a lesních požárů. Za nebezpečné prostory 
v tomto případě platí místa s vysokým 
stupněm ohrožení zasahujících hasičů, 
jakými jsou například průmyslové výrobní 
a skladovací areály, sklady nebezpečných 
látek a munice, prostory s nebezpečím ex-
ploze atd. Inspiraci pro označení TRITON 
poskytla antická mytologie. Pokud si zrov-
na nevzpomenete, kdo byl Tritón, zkuste 
vyluštit tajenku naší dnešní křížovky. 

ZAUJALO NÁS...

1.  V objektu armády zasahují 
jednotky HZS:

a)  na vyžádání orgánu armády
b)  na výzvu občana
c)  na výzvu vojenského policisty

2. Vojenská hasičská jednotka:
a)  je jednotkou s územní působ-

ností
b)  je jednotkou s místní působ-

ností
c)  není jednotkou požární ochrany

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

3.  Při zásahu jednotek v objektu 
armády se právo přednostní-
ho velení:

a)  neuplatňuje
b)  uplatňuje
c)  uplatňuje po dohodě s velitelem 

objektu

4.  Správce vojenského prostoru, 
ve kterém probíhá zásah:

a)  je oprávněn ukládat veliteli 
zásahu úkoly

b)  není oprávněn ukládat veliteli 

zásahu úkoly
c)  je nadřízen všem velitelům 

jednotek u zásahu

5.  Zřizovatelem vojenské hasič-
ské jednotky je:

a)  Ministerstvo obrany nebo 
armáda

b)  Ministerstvo vnitra
c)  vojenský útvar, ke kterému 

jednotka náleží

správné odpovědi: 1a, 2b, 3b, 4b, 5a

Zásahy v objektech a v zařízeních armády

Inspirace antikou 

Otestujte si své hasičské znalosti

VE ZKRATCE PRO CHVÍLE ODDECHU

Úspěch českých hasičů na World Firefighters 
Games / Světových hasičských hrách 2022
Profesionální i dobrovolní hasiči zde změřili své síly v těch nejtěžších 
disciplínách současného hasičského sportu. Tým z České republiky opět 
ukázal, že v tomto odvětví patří mezi světovou špičku. Pořadatelskou 
zemí bylo Portugalsko, konkrétně Lisabon. Hry byly zahájeny 30. dubna 
2022 slavnostním otevíracím ceremoniálem (viz. fotografie). Nás zajímala 
především disciplína TFA (toughest firefighter alive), kde měli Češi ně-
kolik svých želízek v ohni a ta se v soutěžním kotli pořádně rozžhavila! 
Ve čtyřech z osmi věkových kategorií mužů brali Češi tři zlaté a jednu 
stříbrnou medaili! Ženy zase bodovaly ve dvou ze čtyř věkových kategorií. 
(v kategorii do 29. let obsadila naše děvčata 2. až 5. místo, v kategorii 
do 34let máme jednu stříbrnou medaili) Například Plzeňský kraj repre-
zentovali Pavel Kouřík (HZS) a Antonín Rendl (SDH). Antonín Rendl 
obsadil ve své věkové kategorii 45 - 49let druhé místo. Pavel Kouřík 
dosáhl v kategorii 18–29 let na 1. příčku a na 2. místo v absolutním pořadí. 

foto: HZS Plzeňského kraje 
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Hasiči společně oslavili svátek 
svého patrona sv. Floriána

Slavnostní průvod. 

Setkání mělo statut krajské pouti.  

Po dvouleté pauze zapříčiněné 
pandemií Covid-19 se sešli dob-
rovolní hasiči z Jihomoravského 
kraje a Kraje Vysočina, aby v 
křtinském barokním chrámu Jmé-
na Panny Marie společně oslavili 
svátek svého patrona sv. Floriána. 
Bylo to první přerušení tradice 
od roku 2002, kdy uvedl v život 
inspirativní myšlenku místního 
duchovního správce R.D. Tomá-
še Prnky tehdejší starosta obce 
Kanice Vladimír Kalivoda, který 
v organizačním výboru působí 
dodnes. Již 19. pouť začala tra-
dičním slavnostním průvodem od 
koupaliště ke kostelu za vedení 
roztleskávaček Pompons z Taneč-
ního klubu Mirka z Brna-Obřan,
kanické koněspřežní stříkačky 
tažené koňmi z Viničných Šumic 
a dechové hudby Sivické kapely 
následovaná více jak 250 hasiči 
v historických a vycházkových 
stejnokrojích ze třiceti SDH a je-
jich příznivců, včetně zástupců 
hasičských sborů ze Slovenska a z 
Dolního Rakouska. Je to největší 
setkání hasičů na jižní Moravě. 
Zaslouženě má statut krajské pouti 
Jihomoravského kraje a konala 
se pod záštitou hejtmana Mgr. Jana 
Grolicha. Závěr průvodu tvořilo 
více jak 40 hasičských vozidel. 
Za doprovodu zvonů vstoupila četa 
praporečníků do chrámu, kde byla 
sloužena mše za živé a zemřelé ha-
siče. Hlavním celebrantem byl R.D. 
Pavel Rostislav Novotný, duchovní 

služba pro hasiče v rámci brněnské 
diecéze, s přisluhujícím jáhnem 
Bořivojem Sekaninou. Po boho-
službě na náměstí následoval pro-
gram s ukázkami zásahů historické 
i moderní hasičské techniky. Nejpr-
ve proběhlo požehnání nového pra-
poru dobrovolných hasičů z SDH 
Vilémovice, dále pak požehnání 
techniky a to CAS 30 Tatra 815 
SDH Březina 2 r.v. 2019, DA Fiat 
Ducato SDH Křtiny r.v. 2020 a DA 
společně s koněspřežní stříkačkou 
rv. 1895, motorizována 1925 SDH 
Vilemovice v Moravském krasu, 
jejímž výrobcem byla v roce 1895 
firma R.A.Smekal. Následovaly 
zdravice hostí, mj. z FF Spillern 
a DHZ Kremnica. Pro četné diváky 
byly připravené ukázky zásahu 
na hořící domeček za pomoci 
kanické historické 130 let staré 
koněspřežní kombinované stří-
kačky od výrobce R. A. Smekal, 
která byla pořízena 31. 8. 1892 
za 1020 zlatých. V roce 1924 byl 
od stejného výrobce přistavěn 
motor MARS, který nahrazuje 
namáhavé ruční pumpování. Motor 
MARS je benzínový čtyřtaktní 
dvouválec s magneto zapalováním. 
Vodu lze nasávat z vedle stojící 
nádrže, nebo se voda v putnách na-
lévá do nádrže stříkačky. V zásahu 
byla stříkačka v Kanicích do roku 
1954. V roce 1997 byla provedena 
její rekonstrukce a nyní je stále 
provozuschopná. Své umění ve šta-
fetě dvojic předvedli mladí hasiči 

z SDH Březina a Bukovina. Vítěz-
né družstvo SDH Březina obdrželo 
veliký pohár a ti druzí z SDH 
Bukovina alespoň malý pohárek. 
Na závěr diváci shlédli vyproštění 
zraněných osob z havarovaného 
automobilu v podání JSDH Babice 
nad Svitavou pod vedením Petra 
Kheila. O pitný režim vč. naplnění 
žaludků účastníků pouti se mimo 
místních restaurací starali hasiči 
z SDH Bukovina a Habrůvka 
se svým gulášem z polní kuchyně 
či masem z grilu. Cigárka z udírny 
u restaurace U Farlíků, ve které 
bylo hlavní zázemí hladových 
a žíznivých účastníků pouti, chut-
nala výborně. Ve spolkovém domě 
byla připravená výstava hasičských 
artefaktů Pavola Herdy z SDH Be-
nešov. Pro děti byl připraven stánek 
s Hasíkem z Blanska a děti si zde 
vyzkoušely hasičské dovednosti. 
První pomoc zajišťovali hasiči 
z SDH Babice nad Svitavou, ale 
letos neměli téměř žádnou práci, 
mimo jedno drobné ošetření. Od-
polední program ukončila unikátní 
zvonohra s 33 zvony, největší v Ev-
ropě a pozvání na již 20. hasičskou 
pouť, opět v tradičním termínu po-
slední dubnovou neděli, tedy 30. 4. 
2023. V té chvíli přestal sv. Florián 

držet nad slavností ochrannou ruku 
a spustil se hustý déšť a nezvykle 
i zabouřilo. Organizaci celé slav-
nosti zajišťovaly farnost Křtiny, 
městys Křtiny, SDH Křtiny, SDH 
Kanice, SDH Bukovina, SDH 
Habrůvka a SDH Babice n/Svit. 
Dík patří všem organizátorům této 
slavnosti!

text: Vladimír Kalivoda, 
David Dvořáček,

foto: Charvat, Kalivoda 



SDH Zahájí v okrese České Budějovice, obdobně 
jako většina hasičských sborů v rámci republiky, 
neměl činnost během posledních dvou let jed-
noduchou. Je potěšitelné, že v období krátkých 
rozvolnění našli v sobě sílu a nadšení k uspořá-
dání několika akcí.

Pozvánka do hasičského 
muzea ve španělské Barceloně  

Aktivní sbor aneb v Zahájí 
vždycky smutky zahání…

Den záchranářů 
v Kolíně

Hasičská pouť v Králíkách 

Prezident Miloš 
Zeman jmenoval 
generály HZS ČR

Krchlebská věž 
2022 

Barcelony. Tamní hasičské muze-
um se nachází v objektu bývalé 
hasičské stanice z roku 1929. Tato 
budova, navržená architektem 
Emiliem Gutiérrezem, byla první 

Spolupráce s obcí
Začátek roku 2021 byl opět 

problematický, nebylo možné uspo-
řádat ples ani velikonoční zábavu. 
Během léta se podařilo promítat 
v letním kině několik filmů, hasiči 
se začátkem září podíleli na organi-
zaci akce Loučení s létem. Byla to 
veřejná akce pro celou obec, hasiči 
při ní aktivně spolupracovali. Při-
praven byl požární útok pro místní 
děti coby zábavná disciplína, tým 
složený z hasiček obsadil první 
místo v soutěži o nejlepší guláš.

Oslavy výročí sboru 
Členové SDH se upřímně těšili 

na odloženou oslavu 95 let založení 
sboru. Proběhl nejen slavnostní 
projev, ale také položení věnce 
k pomníku padlých v obou svě-
tových válkách a vypálení čestné 
salvy. Došlo na ocenění jednot-

záchranného systému ale také 
Městská policie Kolín, Oblastní 
spolek Českého červeného kříže 
Kol ín , Zdravotn í pojišťovna 
ministerstva vnitra ČR, BESIP, 
Pěší rota aktivních záloh AČR 
Střední Čechy, Městská hudba 
Františka Kmocha Kolín a další 
zúčastněné složky a organizace, 
které měly připravené expozice 
a ukázky.

 ze zdroje 
HZS Středočeského kraje 

V neděli 8. května 2022 u pří-
ležitosti státního svátku Dne 
vítězství jmenoval prezident 
Miloš Zeman generálního ře-
ditele Hasičského záchranného 
sboru České republiky Vladi-
míra Vlčka do hodnosti gene-
rálporučíka. Zároveň jmenoval 
do hodnosti brigádního generála 
řed itele HZS Karlovarského 
kraje Václava Klemáka a ředi-
tele HZS hlavního města Prahy 
Luďka Prudila.

V sobotu 11. června se v Krchle-
bech nedaleko Čáslavi uskuteční 
už 19. ročník závodu ve výstupu 
do čtvrtého podlaží cvičné věže po-
mocí jednohákového žebříku. Soutěž 
bude zahájena nástupem závodníků, 
rozhodčích a hostů v 9 hodin, předpo-
kládané slavnostní vyhlášení výsled-
ků s předáním cen kolem 15. hodiny.

Blíží se prázdniny a čas dovolených. 
Dovolíme si vás tak v dnešním 
zastavení naší „šnůry“ putování 
za hasičskými expozicemi doma 
i v zahraničí pozvat do španělské 

budovou ve Španělsku, která byla 
speciálně postavena pro potřeby 
hasičů. V současné době je jedinou 
historickou hasičskou zbrojnicí, 
která se v katalánské metropoli 
dochovala. Jako hasičská zbrojnice 
sloužila až do roku 2000, poté do 
roku 2011 fungovala jako policejní 
stanice. Muzejní expozice mapuje 
vývoj barcelonských hasičských 
jednotek. V muzeu je například 
k vidění hasičský automobil z roku 
1923 i unikátní parní stříkačka 
z přelomu devatenáctého a dvacá-
tého století. Barcelonské hasičské 
muzeum se nachází v blízkosti 
proslulého kopce Montjuic, kam 
míří i většina turistů, kteří do města 
zavítají. Pokud tedy budete v létě 
v Barceloně, určitě tamní hasičské 
muzeum neminete. 
foto: historická hasičská techni-

ka prezentovaná v ulicích Barce-
lony, Mutari, Public domain, 

via Wikimedia Commons

livých členů sboru, které předal 
předseda krajské revizní rady při 
KHS v Českých Budějovicích 
Pavel Lamoš. Na dalším programu 
se podíleli zástupci obecního úřadu 
a členové Klubu vojenské historie 
Vltava. V kulturním domě hrála 
Hartmanická muzika.

Na sklonku roku hasiči pomohli 
s organizací a logistikou při lampi-
onovém průvodu, bylo připraveno 
ohniště, na kterém si účastníci 
průvodu a zejména děti opekly 
špekáčky.  Hasiči byli součástí obcí 
vyhlášeného programu „Brigádo-
braní“, který si klade za cíl více 
zapojit místní spolky do všeobec-
ně prospěšné pomoci obci. Proto 
uspořádali celodenní brigádu, kdy 
odstraňovali náletové dřeviny ko-
lem odpadní stoky na Kypě. „Všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem 
v nelehké době podíleli na činnos-
ti, upřímně děkuji za odvedenou 
práci. Obdobné poděkování patří 
obecnímu úřadu za nemalou pod-
poru a spolupráci,“ dodal velitel 
Tomáš Pfeffr. A my dodáme, že 
v Zahájí neradi smutní, raději 
všechny smutky zahání!

Věra Nutilová, 
foto: z archivu sboru, 

oslavy 95 let SDH Zahájí
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PAVLIŠ A�HARTMANN - výroba�a�prodej�požární�techniky

Sídlo�firmy:
Pavliš a�Hartmann,�spol.�s�r.o
V�Telčicích�249
53312�Chvaletice

tel.:�����+420�466�985�890-2
fax.:����+420�466�985�367
mob.:�+420�602�661�103
office phhp.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
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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)

Přestavba skříně Ps 12 na podvozek veZekO
Cena podvozku pod PPS 32 841,- kč bez DPH / 39 738,- kč vč. DPH

    Výškově stavitelná oj - příplatek 16 043,- kč bez DPH/ 19 412,- kč vč. DPH

více informací na www.vezeko.cz

Celková hmotnost 750 kg  I  Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg  I  Konstrukční rychlost 130 km/hod  I  Kola 185 R 14C

MožnoSt montáže stavitelné oje S VýMěnnýM PřiPojeníM na kloub iso 50 nebo oko iso 40 

Pavliš a Hartmann
výroba a prodej požární techniky

V Telčicích 249
533 12   Chvaletice
 

Tel.: +420 466 985 890
E-mail: office@phhp.cz

www.phhp.cz

https://eshop.phhp.cz/

Přenosné vysokotlaké čerpadlo Gejzír

výtlačná výška   95 m

průtok    480 l/min

plovák odlit jako jeden
monolit s integrovanými 
madly

Přetlakový bateriový ventilátor PH-VP bat 450

vhodný pro použití 
v uzavřených prostorách

madlo pro snadnou manipulaci

snadno ovladatelný

Akceschopná jednotka 
„Počátkem roku 2020 jsme sice 

stihli hasičský ples, ale veliko-
noční zábava musela být zrušena. 
Byli jsme rádi, že během léta se 
podařilo promítat v letním kině 
několik filmů, podíleli jsme se na 
akci Loučení s létem. Protože byla 
opatření opět zpřísněna, nemohla 
proběhnout oslava pětadevadesáti 
let našeho sboru ani výroční valná 
hromada,“ uvedl velitel Tomáš 
Pfeffr. Podle jeho slov byla stále 
funkční jednotka JPO V. Během 
pandemie se členové jednotky ak-
tivně podíleli na distribuci roušek 
a dezinfekce, zúčastnili se několika 
zásahů (např. při požáru automo-
bilu), čistili kanalizaci po příva-
lových deštích. Tento rok byl tedy 
na zásahy poměrně bohatý, členové 
zásahové jednotky prokázali dob-
rou připravenost a akceschopnost. 

Technika a zázemí
„Zásahová technika je prů-

běžně opravována, udržována 
a zkoušena. Naše avie, Škoda 1203 
a Volkswagen Transporter jsou 
v bezvadném technickém stavu 
a jsou připraveny k okamžitému po-
užití. Materiál v hasičské zbrojnici 
je podle potřeby doplňován a ob-
měňován. V hasičské zbrojnici jsme 
vymalovali, byla položena dlažba 
na podlahy a nátěr dostala podlaha 
garáží,“ upřesnil velitel jednotky 
Tomáš Pfeffr. Doplnil současně, že 
jednotka pořádala několik cvičení, 
školení a kondiční jízdy strojníků. 
Velitelé a strojníci se účastnili 
pravidelných školení na obnovení 
kvalifikace, které se v covidových 
letech konalo distančně.

Po dvou le t é  p ře s t ávce  se 
na scénu opět vrátila tradiční 
k vě t nová a kce Den zách ra -
n á ř ů .  D l o u h o l e t o u  t r a d i c i 
přer uši la pandemie covid-19 
a vládní opatření, kvůli kterým 
se 24. ročník posunul o dva 
roky. Den záchranářů se konal 
tradičně 8. května pod záštitou 
s t a ros t y měst a  Kol ína Mg r. 
Michaela Kašpara. Této t ra-
diční akce se zúčastnily nejen 
základní složky integrovaného 

Sbor dobrovolných hasičů 
v  K rá l í kách d ne 7.  5.  2022 
pořádal hasičskou pouť k uctě-
ní sv. Flor iána na nejvyšším 
poutním místě Pardubického 
kraje, Hoře Matky Boží na Dolní 
Hedeči u Králík. Po bohoslužbě 
se mohli návštěvníci občerstvit, 
prohlédnout techniku Hasičské-
ho záchranného sboru a jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů 
a shlédnout ukázku vyprošťo-
vání osoby z vozidla po simulo-
vané dopravní nehodě. Pro děti 
byly připraveny různé soutěže 
s drobnou odměnou. 

Bc. Milan Kacálek 


