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Aktivní sbor 
ve Svojkově

Hasičské minimuzeum 
v obci Nekoř

Aktiv 
zasloužilých 

hasičů 

Hasičské 
slavnosti 

Litoměřice
V červnu se uskutečnil výlet 

Aktivu zasloužilých hasičů okresu 
Plzeň-sever. Čtyřmi dopravními 
automobily se do Chyše a Mlýnců 
vydalo 19 Zasloužilých hasičů v do-
provodu starostky OSH. V Mlýncích 
jsme si prohlédli stáje a koně žokeje 
a trenéra Josefa Váni, kde nám pou-
tavě o všem povyprávěla pracovnice 
paní Grabovská. Byla jen škoda, že 
začalo pršet a tak se prohlídka celé-
ho areálu musela předčasně ukončit. 
Poté jsme se odebrali do zámeckého 
pivovaru a restaurace v Chyši, kde 
jsme chutně poobědvali, ochutnali 
chyšské pivečko a následně se vět-
šina přítomných odebrala na pro-
hlídku zámku. Tady nás přivítala 
manželka majitele paní Lažanská 
a provedla nás celou historií zám-
ku s nádhernými zrestaurovanými 
komnatami a zařízením. Po prohlíd-
ce jsme se společně vyfotili a vydali 
se k domovům. Výlet se všem líbil 
a již dnes se těšíme na další společná 
setkání! 

Alena Foldová, 
starostka OSH Plzeň-sever

Po nucené pětileté pauze se v pá-
tek 10. a v sobotu 11. června 2022 
uskutečnilo největší setkání hasičů 
v rámci Hasičských slavností Li-
toměřice 2022. Na výstaviště Za-
hrada Čech se sjelo přes 200 sborů 
dobrovolných hasičů, také Hasič-
ský záchranný sbor ČR, Armáda 
ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, Hasičské záchranné 
sbory podniků a řada tradičních 
partnerů slavností.  Na Výstavišti 
Zahrada Čech mohli návštěvníci 
obdivovat přes 200 kusů historické 
hasičské techniky a také nejmoder-
nější techniku profesionálních hasi-
čů a hasičů podnikových.  Nedílnou 
součástí oslav byla také Florián-
ská mše, celebrovaná v katedrále 
sv. Štěpána v Litoměřicích. Sbory 
přinesly 38 praporů a katedrála 
byla naplněna do posledního místa. 
Na Mírovém náměstí defilovalo 
přes 170 sborů a vidět jsme mohli 
přes 100 historických praporů. 
V průvodu jelo 47 kusů historické 
a 18 kusů moderní techniky…  Le-
tošní osmý ročník přivítal 27 000 
návštěvníků. (ns)

Výročí 130 let SDH Těškovice
Obec Těškovice leží ve Slezsku v jihovýchodní části Nízkého Jeseníku na 
území okresu Opava v Moravskoslezském kraji a má cca 820 obyvatel. 
První písemná zmínka o existenci Těškovic pochází z roku 1377. Do roku 
1430 nelze jednoznačně říci, komu ves patřila, v tomto roce je v zemských 
deskách knížectví opavského zaznamenán jako majitel Václav Fakl z Čo-
chendorfu. 

Údaje o jménech a počtu sed-
láků, zahradníků, mlýnů a fojt-
ství obsahují urbáře. Jsou v nich 
zapsány i poddanské povinnosti 
a údaje dokládající hospodářské 
a sociální poměry poddaných až 
do 18. století. Z údajů o národ-
nosti a vyznání většiny obyvatel 
lze usoudit, že Těškovice byly 
vždy české a katolického vyznání. 
V roce 1848 byla Těškovicím při-
znána obecní samospráva. Díky 
různým územním reorganizacím 
v roce 1973 (a v dalších letech) 
obec samosprávu pozbyla a stala 
se součástí (později místní částí) 
Pusté Polomi. Od roku 1990 je obec 
opět samostatná. 

Odložená oslava  
Oslava 130. výročí založení 

hasičského sboru v Těškovicích se 
měla konat již v říjnu 2021. Jenže,  

covidová pandemie přinesla s se-
bou řadu zákazů a příkazů, což mj. 
poznamenalo i dokončovací termí-
ny rekonstrukce kulturního domu 
a oprav obecního úřadu i hasičské 
zbrojnice. Bylo proto rozhodnuto 
přesunout oslavy na příznivější 
dobu. Tou měl být květen následu-
jícího roku.  Zvolena byla sobota 
14. května 2022. Jak bývá většinou 
zvykem, oslava začala odpoledne 
slavnostní mší svatou v místním 
novogotickém kostele Nanebevzetí 
Panny Marie z roku 1863, kterou 
na počest všech hasičů odsloužil 
P. Piotr Marek Kowalski.

Valná hromada
   Po sváteční mši a společném 
fotografování se účastníci oslavy 
přemístili do kulturního domu, 
kde proběhla slavnostní valná 
hromada, které se zúčastnily až 

dvě stovky hasičů a hostů. Spo-
lečně s domácími hasiči se val-
né hromady zúčastnili i členové 
delegací okolních sborů a obcí 
(Kyjovice, Pustá Polom, Bítov, 
Lubojaty, Tísek) a také členové 
delegací družebních sborů a obcí 
– z jihočeských Borovan v čele 
s p. Janem Nýdlem, z Humpolce 
v čele se starostou SDH p. Jaro-
slavem Vašíčkem a z polského 
Jaworzna, kterou vedl wiceprezes 
OSP p. Artur Nalepka. Přítomni 
byli i další pozvaní hosté – starosta 
OSH Opava p. Roman Krusberský, 
starosta obce p. Ing. Martin Sedlák, 
ředitelka MŠ a ZŠ paní Mgr. Soňa 
Jarošová, duchovní otec farnosti P. 
PaedDr. Mgr. Piotr Marek Kowal-
ski, Ph.D, náměstek starosty KSH 
Moravskoslezského kraje Mgr. Jan 
Dumbrovský, zástupci místních 
organizací a spolků a další. Po 
vyslechnutí státní hymny se ujala 

slova jednatelka SDH paní Kateři-
na Krčová, která ve svém úvodním 
projevu zdůvodnila odložení osla-
vy výročí SDH a přivítala všechny 
přítomné. Vzpomínku věnovala 
i těm, kteří sbor založili, budovali, 
pracovali pro něj a zasloužili se 
o jeho rozvoj a rozkvět. Na závěr 
vyzvala přítomné k uctění jejich 
památky minutou ticha.

Historie sboru 
   Následně se pod vedením paní 
ředitelky Soni Jarošové představil 
pěvecký soubor Jasmínek, složený 
z žáků 1. až 5. třídy místní základ-
ní školy, se svým velmi pěkným 
hudebním vystoupením, které 
zpestřilo a navodilo slavnostní 
atmosféru jednání.  Historie sboru, 
o které hovořil ve svém vystoupení 
starosta SDH p. René Bárta, má 
svůj počátek na konci 19. století, 
kdy se v českých zemích stalo 
hasičské hnutí velmi populární. 
V té době byly stavby ve vesnici 
převážně dřevěné. Není tedy divu, 
že hlavním podnětem pro založení 
sboru byl požár, při kterém shořelo 
35 domů. Založení hasičského 
sboru v Těškovicích odsouhlasilo 
obecní zastupitelstvo 2. října 1891. 

Jeho počátky však nebyly nijak 
snadné. Chyběly prostředky k čin-
nosti, k úschově hasičských potřeb 
sloužily provizorní přístřešky 
a skladiště. Situace se zhoršila i se 
vznikem 1. světové války, v níž 
zahynulo jedenáct hasičů. Ke sta-
bilizaci a postupnému rozvoji 
dochází až po vzniku republiky. 
Zvyšovala se kvalita výstroje 
i vybavení. Pořízena byla ruční 
koněspřežná stříkačka a později i 
motorová stříkačka Stratílek. Obě 
byly úspěšně využité při několika 
ničivých požárech, jež obec v tom-

to období postihly. K opětovnému 
útlumu činnosti došlo začátkem 
2. světové války, kdy šlo přede-
vším o zachování sboru a uchrá-
nění jeho vybavení. Po osvobo-
zení se život sboru znovu rozbíhá 
a zlepšuje se i vybavení. Nejdříve 
se podařilo získat hasičské vo-
zidlo Tatra T 805 se stříkačkou 
PS 8 a později vozidlo Avia A 30 
s PS 12. Veřejně prospěšnou 
činností byla vybudována hasič-
ská zbrojnice, požární nádrž aj. 
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Náš tradiční úvod k hasičským zá-
sahům za uplynulé období bychom 
chtěli věnovat typu dopravní neho-
dy, kterou rovněž najdete na této 
novinové stránce. Jedná se o tra-
gickou nehodu motorkáře (Jihočes-
ký kraj). Ze statistik, logiky i běžné 
praxe vyplývá, že vzhledem k pova-
ze jízdy na motocyklu jsou motocy-
klisté po cyklistech nejzranitelnější 
skupinou osob na silnicích. Ve sku-
tečnosti je u motocyklisty 26krát 
větší pravděpodobnost úmrtí při 
dopravní nehodě než u cestujících 

Do Hluboké na Chrudimsku 
směřovalo 5 jednotek hasičů (pro-
fesionální z Hlinska a Vysokého 
Mýta a dobrovolné ze Skutče, 
Proseče a Předhradí). Jednalo 
se o požár domu. Ihned byly nasa-
zeny dva proudy „C“ a vysokotlaký 
proud vody k likvidaci požáru. 
V době příjezdu hasičů na místo 
události byl objekt prázdný, uvnitř 
se nikdo nenacházel. Dvě osoby 

V červnu vyjely jednotky po-
žární ochrany do ulice Skelná 
v Jablonci nad Nisou, kde byla 
v panelovém domě obyvateli cítit 
blíže neurčená dráždivá látka. 
Na místo události vyslal operační 
důstojník jednotku ze stanice HZS 
Jablonec nad Nisou. Hasiči po pří-
jezdu evakuovali 15 osob a poskytli 
jim dočasné zázemí v evakuačním 
autobusu. Následně bylo do ne-
mocnic z místa události převezeno 
ZZS k ošetření celkem 37 osob. 
Po prvotním průzkumu s detekční 
technikou si velitel zásahu na místo 
události povolal chemický automo-
bil ze stanice HZS Liberec a mobil-
ní chemickou laboratoř z Institutu 
ochrany obyvatelstva Lázně Boh-
daneč, která disponuje rozšířenou 
detekcí nebezpečných látek. Po 
dokončené evakuaci osob z budo-
vy, hasiči pokračovali v průzkumu 
v ochranných oblecích s dýchacím 
přístrojem a zajistili odběr vzorku 
pro další analýzu v chemické labo-
ratoři. Policie České republiky za-
jistila objekt proti neoprávněnému 
vniknutí a jednotky se po domluvě 
na místo události vrátily o několik 
hodin později, aby závěrečným 
průzkumem definitivně vyloučily 
přítomnost neznámé látky. Ráno 

Celkem tři jednotky profesionál-
ních hasičů zasahovaly u požáru 
bytu v ostravské městské části 
Dubina. Z bytu hasiči zachránili 
jednu osobu a následně i morče 
a psa. Na místě musel zasahovat 
i intervent posttraumatické péče. 
Na místo události ihned vyjely 
jednotky profesionálních hasičů 
z ostravských stanic Zábřeh, Fi-
fejdy a Ostrava-Jih. Hasiči kromě 
cisteren měli k dispozici i jeden 
automobilový žebřík a jednu au-
tomobilovou plošinu.  Při příjezdu 
první jednotky byly z oken jednoho 
z bytu vidět již šlehající plameny. 
Hasiči proto ihned nasadili k boji 
s ohněm dva vodní proudy. Ve spo-
lupráci s Policií ČR dále hasiči 
evakuovali z domu celkem 25 osob. 
Požár se podařilo dostat pod kont-
rolu během 40 minut. Další hodinu 
zabrala hasičům likvidace požáru. 

HZS Moravskoslezského kraje 

Velké štěstí měl řidič kladov-
ky (odvozní soupravy na dře-
vo – poznámka redakce.), který 
se u Nového Hrozenkova střetl 
s osobním vlakem. Na místo byli 
ihned vysláni profesionální hasiči 
ze stanic Vsetín a Zlín a dobrovolná 
jednotka z Karolinky. Po příjezdu 
na místo hasiči průzkumem zjis-
tili, že ve vlaku nikdo necestoval 
a strojvedoucí je nezraněn. Řidič 
nákladního auta však po srážce 
zůstal zraněný v kabině vozu a ne-
byl schopen sám vystoupit. Hasiči 
muže nemuseli vyprošťovat, ale 

Jednotky z Blanska, Boskovic, 
Bořitova a Černé Hory vyjely 
k nahlášenému pádu malého mo-
torového letadla. Dle svědků mělo 
k havárii dojít nedaleko kopce 
Malý Chlum. Protože místo havárie 
nebylo přesně určeno, jednotky se 
rozdělily a postupně prohledávaly 
určený prostor. Zhruba po dvaceti 
minutách od vyhlášení poplachu 

K záchraně osoby, která měla 
zdravotní potíže, vyráželi hasiči 
a zdravotničtí záchranáři ZZS 
KHK včetně vrtulníku LZS do ob-
lasti Horního Adršpachu. Kompli-
kací bylo, že se člověk nacházel 
pro techniku v nedostupném terénu 
Adršpašských skal u Adršpašského 
jezírka na nástupní ploše na pra-
mice. Na místo byli vysláni kromě 
posádky ZZS také dobrovolní 
hasiči z Adršpachu a profesionální 
ze stanice Trutnov. I kvůli nároč-
nosti okolního terénu bylo rozhod-
nuto, že pacienta vyzvedne v místě 

V červnu přijalo Krajské ope-
rační a informační středisko Hasič-
ského záchranného sboru Středo-
českého kraje oznámení o požáru 
rodinného domu v Tuchoměřicích 
v okrese Praha-západ. Oznamo-
vatel uvedl, že vidí hustý tmavý 
dým, který vychází ze střechy ro-
dinného domu. Operační důstojník 
proto na místo vyslal profesionální 
hasiče z Kladna a Roztok spolu 
s dobrovolnými hasiči obcí Kně-
ževes a Středokluky. Zároveň byli 
v rámci mezikrajské spolupráce 
požádáni o výpomoc pražští hasiči 
ze stanic Petřiny a Letiště Václava 
Havla. První jednotky, které do-
razily k události, potvrdily, že jde 
o požár rodinného domu, kde je 

Vážná dopravní nehoda se stala 
na silnici vedoucí z Dačic na Bu-
díškovice. K nehodě byly vyslány 
všechny složky integrovaného 
záchranného systému, z jednotek 
požární ochrany k nehodě vyjeli 
profesionální hasiči ze stanice 
Dačice.  Průzkum na místě uká-
zal, že jde o střet osobního auta 
značky Ford a motocyklu značky 
Norton. Nárazem utrpěl motorkář 
vážná zranění, se kterými byl 

V souvislosti s červnovým poča-
sím zasahovali hasiči na Vysočině 
v průběhu jediného dne u deva-
desáti událostí. Nejčastěji hasiči 
odstraňovali stromy a větve, které 
padly na komunikace a bránily 

Jedenáct hasičských jednotek 
likvidovalo požár lesního porostu 
na Špičáku v Mostě. Hasiči natáhli 
hadicové vedení. Hořelo na ploše 
200x100 m. Plamenné hoření bylo 

v autě. K nehodám dochází každý 
den různými způsoby, což má ka-
ždý rok za následek četná zranění 
a úmrtí. Až 80 % všech nehod mo-
tocyklů má za následek zranění. 
Bez ohledu na bezpečnostní vyba-
vení vede většina nehod motocyklů 
ke zranění, od lehkých až po těžká. 
Pokud se zrovna chystáte  na cestu 
motocyklem, buďte opatrní!  Pokud 
se chystáte na cestu automobilem, 
pamatujte, že motorkářská sezóna 
je v plném proudu!  

redakce 

byly mimo nebezpečí. Jednu osobu 
ošetřila zdravotnická záchranná 
služba. Z přízemí domu hasiči 
vynesli elektroniku, ale i terárium 
s hadem. Dále bylo nutné dohasit 
všechna ohniska a rozebrat střešní 
konstrukci. Škoda s největší prav-
děpodobností přesáhne 1 milion 
korun. 

por. Bc. Vendula Horáková, 
HZS Pardubického kraje 

odebrané vzorky byly přepraveny 
k podrobné analýze do laboratoře 
v Lázních Bohdaneč a na místě 
události opakovaně probíhala 
rozšířená detekce. Po odvětrání 
a závěrečné detekci společných 
prostor s negativním výsledkem, 
velitel zásahu rozhodl, že prostory 
budovy jsou bezpečné pro návrat 
obyvatel. Hasiči zabezpečili do-
pravu obyvatel panelového domu 
z nemocnic do jejich bytů. Před 
vstupem do bytu byla provedena 
kontrolní detekce za přítomnosti 
Policie České republiky. Na místě 
zásahu byl využitý evakuační 
autobus a velitelský kontejner 
pro zřízený štáb velitele zásahu. 
Na události dále spolupracovali 
zástupci krizového řízení Magis-
trátu statutárního města Jablonec 
nad Nisou. Na místě zasahovaly 
jednotky: HZS Libereckého kraje 
stanic Jablonec nad Nisou a Libe-
rec, výjezdová skupina chemické 
laboratoře IOO Lázně Bohdaneč, 
Chemická laboratoř Kamenice 
a JSDHO Jablonec nad Nisou – Pa-
seky. Celá událost je nyní v šetření 
Policie ČR.

dle zprávy
npor. Mgr. Jana Přerovského, 

foto: HZS LK

Pět jednotek 
hasičů v akci 

Zásah na neznámou 
chemickou látku

Požár v šestém patře 
bytového domu 

Střet kladovky 
s vlakem na Vsetínsku

Při havárii letadla 
zemřel pilot

Transport osoby pomocí lanového 
podvěsu pod vrtulníkem

Zásah v dýchací technice 

Tragický střet automobilu 
s motocyklem

Hasiči odstraňovali popadané 
stromy

Požár lesního porostu 

s pomocí páteřové desky ho vytáhli 
z deformované kabiny a přenesli 
do sanitního vozu. U nákladního 
auta hasiči provedli protipožární 
opatření a zasypali sorbentem 
uniklé provozní kapaliny. Na místo 
nehody se dostavil drážní inspektor 
z Ostravy a drážní hasiči z Přero-
va, kteří si převzali velení. Hasiči 
Zlínského kraje se vrátili na své 
základny. 

por. Mgr. Lucie Javoříková, 
HZS Zlínského kraje 

foto: HZS Zlínského kraje 

potvrdila první jednotka příjezd 
k místu zásahu. U zraněného pi-
lota konstatoval lékař záchranné 
služby smrt. Hasiči zabezpečili 
vrak letadla proti vzniku požáru 
a po vyšetření nehody jej naložili 
a zajistili transport ze špatně pří-
stupného terénu.   
dle zprávy Filipa Venclovského, 

HZS Jihomoravského kraje

vrtulník letecké záchranné služby 
pomocí lanového podvěsu. Osobu 
zajistili a připravili záchranáři 
ve spolupráci s hasiči, na nástupní 
plochu se pak pomocí proměnného 
podvěsu slanil letecký záchranář 
HZS spolu s lékařkou ZZS. Zajiš-
těného pacienta ve vakuové matraci 
a transportní síti pak v 50m pod-
věsu transportovali na bezpečné 
místo k dalšímu ošetření. 

Martina Götzová, 
HZS Královéhradeckého kraje, 

foto: HZS KHK

zasaženo hlavně podkroví objektu. 
K likvidaci plamenného hoření 
nasadili hasiči tři vodní proudy, 
dva z výškové techniky a jeden 
uvnitř domu. Jelikož probíhal celý 
zásah v dýchací technice, vyžádal 
si velitel zásahu na místo proti-
plynový automobil z kladenské 
stanice, který disponuje zásobou 
lahví do dýchacích přístrojů. K za-
chování akceschopnosti pro případ 
dalšího výjezdu držela dobrovolná 
jednotka Žilina pohotovost na kla-
denské stanici. Výše škody i příčina 
požáru jsou předmětem dalšího 
vyšetřování.

dle zprávy por. Ing. Terezy 
Sýkora Fliegerové, 

HZS Středočeského kraje

letecky transportován do nemoc-
nice. Zde svým zraněním následně 
podlehnul. Zraněn byl také řidič 
osobního auta, kterého si také 
převzala do péče ZZS. Dačická 
profesionální jednotka zajistila oba 
havarované dopravní prostředky, 
asistovala zdravotníkům při trans-
portu zraněného motorkáře do vr-
tulníku a na závěr provedla úklid 
vozovky. Nehodu šetří Policie ČR.

HZS Jihočeského kraje 

tak plynulému provozu. Nejvíce 
událostí řešili hasiči na Třebíčsku 
a Jihlavsku. Všechny události se 
obešly bez zranění. 

dle zprávy kpt. Ing. Bc. Petry 
Musilové, HZS Kraje Vysočina 

strženo. Voda byla dopravována 
kyvadlově. Byl vyhlášen třetí 
stupeň poplachu z důvodu počtu 
nasazených jednotek.  

HZS Ústeckého kraje 
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Hasičské slavnosti Litoměřice (10.–11. června 2022) 
Den druhý: slavnostní průjezd techniky

Hasičská stříkačka tažená dvojicí pozoruhodných fríských koníHasičská technika vjíždí na náměstí

Hasičům z obce Lysice určitě humor nechybí

Nechyběla technika letištních hasičů

Naleštěná pragovkaHasiči umí osedlat i traktory

Dívat se i zaznamenat, protože naše paměť je prchavá

Každý kus historické techniky je důkazem obětavé práce mnoha nadšenců

S historickou stříkačkou se představil i SDH Nasavrky 

Litoměřice ožily hasičskými tradicemi

Na setkání nechyběli slovenští dobrovolní hasiči 

Hasičským srdcem republiky se stalo litoměřické Mírové náměstí 

Kdysi se spoléhalo zejména na lidskou sílu...

Jen výjimečně měla historická vozidla takto minimalistickou osádku

Hasiči před tribunou s oficiálními hosty

Starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková

Cisterna Titan Záchranného útvaru HZS ČR

foto: Mirek Brát, Hasičské noviny
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Za hasičskou historií do obce Čachotín   
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii sborů 
dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podíváme do obce 
Čachotín v okrese Havlíčův Brod (Kraj Vysočina). Obec má sice jen 158 
obyvatel, dlouhá hasičská tradice v ní přesto nechybí! Dejme slovo hasičské 
kronice… Naše Českomoravská vysočina má drsné přírodní a klimatické 
podmínky, ve kterých vyrůstali a dosud vyrůstají obětaví lidé, kteří neváhají 
věnovat svůj volný čas a pohodlí k záchraně majetku a životů svých spolu-
občanů…Panovník Josef II. vydal požární řády, a to v roce 1781 pro Čechy 
a v roce 1787 pro Moravu a Slezsko. V důsledku toho bylo potom provedeno 
rozdělení povinností při hašení požárů na jednotlivé řemeslnické cechy. Dne 
25. května 1876 je vydán řád policie požárové pro České království, ve kterém 
se mimo jiné ukládá obcím zakládání hasičských sborů. Ve druhé polovině 
19. století začaly vznikat německé hasičské sbory v Zákupech a Liberci. První 
český sbor vznikl ve Velvarech v roce 1864. U jeho kolébky stál podnikavý 
velvarský obchodník Karel Krohn, který měl cenné zkušenosti ze svých 
soukromých cest v zahraničí. Pak tohoto příkladu následovala řada měst 
a městeček, obcí a vesnic. V roce 1870 bylo v českém království 20 sborů a ně-
kolik sokolských jednot, kde se prováděla hasičská cvičení. Jednotlivé sbory 
se začaly brzo spojovat v župní a okresní hasičské jednoty, nebo ve spojené 
hasičské sbory. Roku 1874 bylo již v Čechách 107 sborů. Obyvatelé Čachotína 
založili svůj hasičský sbor 25. ledna 1898. První stříkačka byla zakoupena 
25. února 1898 za 830 zlatých. V této ceně bylo i 20 metrů hadic. K tomu 
bylo přikoupeno ještě 100 metrů hadic. Hasičská zbrojnice postavena v srpnu 
1898 pod hřbitovní zdí. V roce 1926 postavena nová hasičská zbrojnice, která 
byla později rekonstruována v letech 1978 a 1987. 

zdroj textu a foto web obce Čachotín 

HASIČSKÁ HISTORIE

Dnes máme v naší pravidelné rubrice informaci především pro mladé ha-
siče. Jedná se o mezinárodní projekt mladých hasičů s názvem Rokytnická 
šedesátka.  Uskutečnil se v nedávné době v areálu rokytnické základní 
školy (Rokytnice v Orlických horách).  Jednalo se o nevídanou akci, která 
si klade za cíl znovu nalákat mládež k požárnímu sportu po covidovém 
útlumu, vytvořit prostor pro předávání zkušeností trenérů a pro navazování 
nových kontaktů mezi aktéry z české a polské strany hranice. Podstatnou 
částí projektu byl závod v běhu na 60 m překážek, který byl zařazen zároveň 
jako okresní kolo s možností postupu na Mistrovství ČR. Akce proběhla 
pod patronací Sboru dobrovolných hasičů Rokytnice v Orlických horách 
ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Rychnov nad Kněžnou. 

ze zprávy Petra Buchala a Jakuba Zimmera, 
 SDH Rokytnice v Orlických horách

 INFO PRO HASIČE

Dobrovolní hasiči zasahovali na skládce odpadu
Slovenští profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali v červnu u požáru 
skládky odpadu v katastru obce Bojná v okrese Topolčany. Plameny 
zasáhly plochu 100 x 150 metrů.   Na místě zasahovalo celkem patnáct 
profesionálních a dobrovolných sborů z Topolčan, Nitry a Piešťan. Nechy-
běli ani členové DHZ Moravany nad Váhom. Dobrovolný hasičský sbor 
v Moravanech nad Váhom vznikl v roce 1925. Již v roce 1927 zakoupil 
sbor koněspřežnou stříkačku, kterou nyní můžete obdivovat v expozici 
Vojenského historického muzea ve městě Piešťany. V roce 1952 byla 
postavena nová hasičská zbrojnice V roce 1954 byla zakoupena motorová 
hasičská stříkačka PS-8.   V oblasti reperese zasahovali hasiči z Moravan 
nad Váhom i u největšího požáru v historii Piešťan. Bylo to v roce 2010, 
kdy hořel objekt supermarketu na tamním sídlišti. Nyní tedy prověřil 
jejich připravenost požár na skládce odpadu. 

zdroj foto: FB DHZ Moravany nad Váhom    

Společná fotografie ze setkání Zasloužilých hasičů ve Svijanech

Zasloužilí hasiči v pivovaru

Výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Řícmanicích

Setkání a jednání Zasloužilých 
hasičů Libereckého kraje ve Svi-
janech na Liberecku se zúčastnilo 
31 hasičů ze čtyř okresů kraje. 
V úvodu byli účastníci přivítáni 
starostkou OSH v Liberci Renatou 
Šimíkovou. „Jsem ráda, že se opět 
s vámi setkávám. Celý život jste vě-
novali činnosti pro své sbory, byli 
jste mnohdy funkcionáři okresního 
a krajského sdružení. Přestože jste 
veterány, mnozí s vás dosud aktivně 
pomáhají ve svých domovských 
sborech,“ uvedla Renata Šimíková. 
Starostka KSH Libereckého kraje 
Jiřina Brychcí jednání zasloužilých 
hasičů pozdravila a seznámila je 
s činností KSH. Ředitel HZS Li-
bereckého kraje plk. Jan Hadrbolec 
uvedl, že profesionální a dobrovol-
ní hasiči jsou v podstatě jeden tým. 
„Bez dobrovolných hasičů bychom 

Vesnice Řícmanice je rozložena 
v půvabném údolí Moravského kra-
su, na dohled od Brna, v lesnatém 
kraji lišky Bystroušky. Nedaleko 
se nachází poutní místo Křtiny, 
známé hasičům jako dějiště pravi-
delné Hasičské pouti. V Řícmani-
cích před lety nějaký čas bydlela 
rodina Menšíkových s tehdy malým 
Vladimírem, který se stal  nezapo-
menutelným hercem a komikem.
V roce 1920 schválilo zastupitelstvo 
obce rozhodnutí o nutnosti založení 
dobrovolného hasičského sboru. Sta-
lo se tak 9. června 1920. Prvním sta-
rostou byl zvolen pan Josef Souček, 
náčelníkem bratr Ludvík Ševčík. 
Sbor dobrovolných hasičů Řícma-
nice byl včleněn do Hasičské župy 
brněnské. Ještě téhož roku započaly 
přípravy na vybudování hasičského 
skladiště, které se podařilo dokončit 
o rok později. Techniku sbor neměl, 
cvičil a vyjížděl se zastaralou ruční 

se neobešli. Mnozí z vás pracovali 
v jednotkách SDH. Ty byly a jsou pro 
HZS vydatnými a spolehlivými part-
nery,“ připomněl. Akci pozdravil 
a všem poděkoval za dobrovolnou 
činnost vedoucí aktivu ZH SH ČMS 
Josef Netík a další přítomní hosté.  
Zasloužilé hasiče zaujala a potěšila 
exkurze Pivovaru Svijany. Byl za-
ložen již v roce 1564, jeho majitel 
Jaroslav z Vantenberka tady postavil 
renesanční tvrz. Od roku 1820 do 
roku 1912 patřil pivovar rodu Roha-
nů, poté dalším soukromým vlastní-
kům. Na nádvoří pivovaru sledovali 
účastníci ukázku činnosti mladých 
hasičů z Držkova. Děti pod taktov-
kou svých vedoucích simulovaly 
zásah při dopravní nehodě motorky, 
ošetřili zraněného, kterého „naloži-
li“ do makety vrtulníku. Účastníci 
akce společně s Pavlem Vejnarem, 

potahovou stříkačkou, zapůjčenou z 
nedalekých Bílovic nad Svitavou. Po-
stupně se dařilo techniku doplňovat 
a sbor zasahoval v obci i okolí. V roce 
1924 byla řícmanickému sboru do-
dána kombinovaná ruční - motorová 
stříkačka od brněnské firmy Hrček 
a Neugebauer. Od roku 1941 u po-
žárů hasiči zasahovali s přenosnou 
stříkačkou Sigmund. Tato stříkačka 
je ve sboru dodnes a stále plně pro-
vozuschopná. To hasiči z Řícmanic 
mnohokrát předvedli na mnoha 
akcích. Stříkačka na podvozku, taže-
ném Pragou RN, je ozdobou spousty 
veteránských i hasičských srazů 
a slavností. Od samého vzniku SDH 
Řícmanice se hasiči stali součástí 
společenského života obce. Tato tra-
dice je pro ně samozřejmostí dodnes. 
Plesy, zábavy, ostatky, sběr železa 
a vlastně vše, co se ve vesnici děje, 
se bez hasičů neobejde. V posledních 
letech, až do příchodu Covid-19, byla 

vedoucím Aktivu ZH Libereckého 
kraje, zhodnotili akci jako velice 
zdařilou. „Je skvělé, že se můžeme 
setkávat, popovídat, zavzpomínat. 
Vážím si skutečnosti, že na nás, 
dříve narozené, není zapomínáno.  
Myslím si, že každý sbor sbor by měl 
aktivní členy navrhovat na ocenění 
jejich práce a také je příležitostně 
navštívit například s blahopřáním 
k jubileu. Nemělo by se stávat, že 
například sedmdesátiletý obětavý 
hasič nemá ani čestné uznání sboru. 
Uznání aktivní práce hasičů je sluš-
nost. Jsem rád, že mnozí zasloužilí 
hasiči, s ohledem na zdravotní stav, 
ve svých sborech dosud pomáhají, 
jsou platnými členy. Za to všem 
patří upřímné poděkování,“ dodal 
Pavel Vejnar. 

Věra Nutilová

pořádána netradiční retro soutěž 
hasičských družstev. Pro děti je 
každoročně připraven branný závod. 
Na podzim se sjedou okolní sbory 
k soutěži ve vaření guláše. Týmům 
je ponechána volnost ve výběru su-
rovin i ve způsobu vaření. Výsledky 
posuzuje odborná i laická porota.  
Hasičské heslo - bližnímu ku po-
moci - hasiči z Řícmanice naplňují 
nejen bojem s živly a pohromami. 
Uprchlickou vlnu po napadení Ukra-
jiny vojsky Ruské federace pomá-
hají zvládnout i Krajská asistenční 
centra pomocí. V tom brněnském, 
umístěném na veletržním výstavišti, 
slouží také hasiči z Řícmanic. Přes 
vytíženost sboru, si hasiči našli čas 
na oslavu založení sboru. Po dvou 
letech odkladů se v sobotu 28. května 
sešli hasiči i jejich příznivci v prosto-
ru místního koupaliště. Slunečné, 
i když trochu větrné počasí přilákalo 
hodně místních i přespolních diváků. 

Výročí 130 let SDH Těškovice
Rozbíhá se také kulturně-společen-
ský život – hasiči hrají divadlo (pod 
hlavičkou SDH dodnes „pracuje“ 
divadelní soubor BERANI, který 
v letošním roce svým divadelním 
představením pomohl získat téměř 
tři desítky tisíc Kč na podporu 
neonatologie FN v Ostravě), or-
ganizují plesy a jiné společenské 
akce (známá je např. přehlídka 
ochotnických divadel „Těškovické 
jaro“). U příležitosti oslav 110 let 
od založení sboru se hasiči rozhodli 
zrenovovat motorovou stříkačku 
Stratílek vyrobenou roku 1936. 
S rekonstruovanou stříkačkou 
a v replikách dobových uniforem 
se zúčastňují mnoha hasičských 
slavností a různých oslav.

Mládež i „stará garda“ 
   Důležitá je i práce s mládeží, 
která tvoří cca jednu čtvrtinu členů 
sboru. Výsledky této činnosti jsou 
známy nejen v rámci okresu, kraje 
či republiky ale i v zahraničí. MH 
a následně i dospělí se často zúčast-

... pokračování ze str. 1 ňují MČR družstev nebo jednotliv-
ců, předvedli se i na zahraničních 
soutěžích a hasičské olympiádě 
(Francie 2013).  Stranou nezůstává 
ani „Stará garda“, která se zúčast-
ňuje soutěží okresní ligy veteránů.  
Činnost těškovického hasičského 
sboru, který má více jak 130 členů, 
je velmi bohatá a poděkování za ni 
i přání mnoha úspěchů v dalších 
létech zaznívalo ze všech vystou-
pení přítomných hostů. Za touto 
bohatou činností stojí především 
práce členů sboru. V rámci oslav 
mnozí z nich převzali různá oce-
nění – ČU SDH, medaile „Za pří-
kladnou práci“ nebo „Za zásluhy“, 
ČU KSH a „Medaile sv. Floriána“. 
Za rozvoj hasičského hnutí a aktiv-
ní práci ve prospěch dobrovolného 
hasičstva v okrese Opava předal 
starosta OSH p. Jakubu Krayzlovi 
„Medaili OSH“. Výběrové vyzna-
menání „Řád svatého Floriána“ 
převzal z rukou náměstka starosty 
KSH p. Jiří Krayzl. Pamětní listy 
obdržel také sbor a pamětní stuhu 
(130 let) k praporu SDH předal 
sboru p. Jaroslav Vašíček, zástupce 
Humpolce. Slavnostní foto do hasičské kroniky 

Pro návštěvníky byla nachystána 
výstavka historické i moderní ha-
sičské techniky, přitažlivý program 
s ukázkami, občerstvení i večerní 
zábava. Se svojí technikou se přijely 
pochlubit i okolní sbory a kamarádi 
veteránisté dali k dispozici staré 
vojenské automobily. Toto lákadlo si 
nenechaly ujít děti, ani dříve narození 
návštěvníci, kteří prošli základní vo-
jenskou službou. Samotný program 
zahájil starosta SDH bratr Zdeněk 
Alexa, který s velitelem Milanem 
Stejskalem celým odpolednem 
provázel. Součástí programu bylo 
předání  ocenění a vyznamenání ak-
tivním a zasloužilým sestrám a bra-
trům. Starostka OSH Brno-venkov 
paní Jana Štelclová předala SDH Říc-
manice pamětní plaketu, poděkovala 
za odvedenou práci a popřála všem 
do dalších let hodně zdaru. Ukázky 
zásahů zahájila JSDH Babice nad 
Svitavou profesionálním vyproště-
ním a ošetřením řidiče, zraněného při 
dopravní nehodě. Hašení starou tech-
nikou předvedli hasiči z SDH Ka-
nice. Jejich kombinovaná, více než 
sto let stará stříkačka, uhasila požár 
domku spolehlivě. Také motorová 
stříkačka Sigmund místních hasičů 
nezklamala. Pro diváky byly velmi 
atraktivní ukázky nesprávného 
hašení vzníceného oleje v kuchyni 
a účinnosti automobilových airbagů. 
Děti si mohly vyzkoušet hašení vo-
dou na cvičném domečku. Dobrou 
náladu a pohodu zpříjemňovala živá 
hudba. Oslava 100+2 se vydařila 
a řícmanickým hasičům za ni i jejich 
práci pro všechny děkujeme!

Zdeněk Moural 
foto archiv sboru

   Epilog 
Závěrečné slovo náleželo opět jed-
natelce, která pogratulovala oce-
něným a přítomným poděkovala 
za účast. Své vystoupení zakončila 
slovy: „ … sboru dobrovolných ha-

sičů Těškovice přeju, aby členové, 
kteří přijdou po nás, byli na náš 
sbor stejně hrdi, jako nyní my.“ 
A k tomuto přání se jistě můžeme 
připojit i my. 

J. Dumbrovský, foto autor 
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Rádi bychom vás upozornili na velmi zdařilou platformu virtuální 
prohlídky Centra hasičského hnutí Přibyslav.  Pokud jste ještě 
nebyli v Centru hasičského hnutí Přibyslav a chtěli byste získat 
představu, jak to v tomto hasičském muzeu vypadá, můžete 
se alespoň podívat 
„na dálku“  pro -
st ředn ictv ím 3D 
virtuální prohlídky. 
Najdete ji na profilu 
na sociální síti Face-
book na adrese:  
@CHHPribyslav

foto: print screen 
úvodní části 

virtuální prezentace

Hasiči na síti LIX.

V dnešním čísle Hasičských novin se v naší pravidelné rubrice za hasič-
skou webovou prezentací vypravíme do Humpolce v okrese Pelhřimov 
v kraji Vysočina. Sbor dobrovolných hasičů zde má tradici již od roku 
1873. Podnět k založení humpoleckého hasičského sboru vzešel z místní 
sokolské jednoty. 31. srpna 1873 byly navrženy stanovy a požádáno hejt-
manství v Německém Brodě o jejich schválení. Hasičem směl být pouze 
ten, který byl zároveň i členem Sokola. Avšak ještě v témže roce 1.12.1873 
došel výnos c.k. místodržitelství, které již nepovolilo zřídit hasičský sbor 
při jednotě Sokol, ale doporučilo zřídit hasičský sbor samostatný. Sta-
novy byly tedy znovu přepracovány a ve velmi krátké době bylo získáno 
prvních 56 členů. Historii i současnost sboru odráží webová prezentace 
humpoleckých dobrovolných hasičů umístěná na zabezpečené doméně 
prvního řádu. Web se nám líbil, je nabitý zajímavými informacemi slo-
vem i obrazem, technicky funguje bez větších problémů. Možná bychom 
vytkli snad jen nižší míru aktuálnosti v některých sekcích, ale to je trend 
upozaďující webové prezentace v porovnání se sociálními sítěmi, jejichž 
aktualizace je přeci jen snazší.   Zaujal nás odkaz Soptíkovy pochout-
ky, který nabízí recepty na nefalšované hasičské pohoštění. Jen škoda, 
že webové prezentace poskytují pouze obraz a nikoli chutě a vůně… Pro 
laického návštěvníka webu je jistě atraktivní odkaz, kde si může pustit 
signál výstražné sirény. 

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: Svěřovat 
věci pouhé paměti znamená zapisovati je do větru, neboť naše paměť je 
prchává. Pamatujete si například, co se stalo v červnu před pěti 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 června roku 2017, kdy práci dobrovolných i pro-
fesionálních hasičů ocenil v sídle Zlínského kraje tehdejší hejtman Jiří 
Čunek. Celkem 39 hasičům předal pamětní medaile a 6 hasičům záslužná 
vyznamenání II. stupně. Na slavnostním aktu, který se uskutečnil při 
příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, byli přítomni také ředi-
tel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vít Rušar, starosta 
Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef Bernátík a další 
hosté.  Ve Zlínském kraji tehdy působilo 461 profesionálních hasičů a dále 
zde bylo celkem 21 825 dobrovolných hasičů registrovaných v 384 sborech 
(včetně hasičského dorostu). 

zdroj textu a foto: HZS Zlínského kraje 
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VE ZKRATCE

Nekončící aktivity ve Svojkově

Vyhodnocení krajského kola soutěže Požární ochrana očima dětí 
KSH Plzeňského kraje

Hasiči SDH Svojkov s novým vozidlem

Nedávno proběhla ve Svojkově na Českolipsku 
v pořadí sedmá mezinárodní odborná příprava 
jednotek dobrovolných hasičů a záchranářů. Té-
matem té letošní byla větrná bouře a zúčastnilo 
se jí 37 hasičů a záchranářů z Čech a Spolkové 
republiky Německo a 18 dobrovolníků.

Na místě události zasahovaly tři 
cisternové automobilové stříkačky, 
tři dopravní automobily, jeden sa-
nitní vůz a dva přívěsy nouzového 
přežití. Cvičení společně napláno-
valy jednotky SDH Svojkov a SDH 
Volfartice a jeho přípravu zajistili 
svojkovští hasiči ve spolupráci 
s vedoucím ČČK Šluknov Rudolfem 
Sajdlem. Dalšími účastníky byli 
přátelé z SDH Sloup v Čechách, 
FFW Grossschönau a záchranářský 
tým ČČK Šluknov.

Virtuální poplach 
Kolem 18. hodiny byl jednotce 

SDH Svojkov vyhlášen virtuální 
poplach (požár osobního automo-
bilu se třemi zaklíněnými osobami) 
u lomu Střelnice, poblíž lesního 
divadla. Jednotka na místě začala 
usměrňovat dopravu a po nasazení 
dýchací techniky hasit vozidlo. Po 
několika minutách dorazili na místo 
události hasiči z Grossschönau, 
kteří simulovali profesionální hasi-
če a začali s vyprošťováním osob. 
Následně dorazil sanitní vůz ČČK, 
simulující Rychlou záchrannou 
službu. Velitel cvičení Petr Junek 
mezitím obdržel hlášení, že se po-
blíž nehody stala další mimořádná 
událost, a to pád dvou stromů na oh-
niště dětského stanového tábora 
v lomu Střelnice. Nahlášeno bylo 
zhruba 15 zraněných osob. Bylo 
tedy nutné rozdělit místo události 
na dva úseky a vyžádat pomoc od 
jednotky SDH Sloup v Čechách 
a SDH Volfartice.

Simulace zásahu
„Vzhledem k vysokému počtu 

raněných bylo zřízeno tzv. „hníz-
do raněných“, kde členové ČČK 
určovali priority ošetření a pořadí 
transportu. Po dojezdu jednotky 
z Volfartic byl zřízen úsek třetí 
- evakuační centrum - v areálu 
svojkovské Zámecké zahrady. Zde 
hasiči SDH Volfartice a Svojkov 
velice rychle postavili dva stany 
pro ochranu obyvatelstva včetně 
zázemí. Pak již mohl následovat 
transport raněných z místa události 
do připravených stanů, dle sta-
novených priorit, jejich důkladná 
evidence a ošetření záchranáři. 
Před ukončením zásahu bylo ještě 
nutné dohledat dvě dezorientované 
pohřešované děti, které utekly do 
lesa a vyprostit jednoho horolezce, 
který uvíznul na skále,“ upřesnil 
Petr Junek.

Závěrečné hodnocení
Zásah byl ukončen po kontrole 

evidence v evakuačním centru. Při 
závěrečném vyhodnocení dostali 
slovo rovněž velitelé jednotlivých 
složek. Byly prodiskutovány dílčí 
nedostatky a hodnoceny postupy 
při záchranných činnostech. „Co 
říci k průběhu cvičení? Troufám 
si konstatovat, že se nám ho poda-
řilo připravit velice reálně. O to víc 
si cením profesionality a kvalitní 
souhry cvičících týmů, při plnění 
různých úkolů. Hasiči a záchra-
náři zvládli fyzicky náročné úkoly 
na výbornou a podařilo se jim pře-

konat jazykovou bariéru. Společně 
jsme se utvrdili v přesvědčení, že 
naše odborná a fyzická příprava 
má smysl. Teď již víme, že společně 
dokážeme pomoci i většímu počtu 
osob , které se nacházejí  v ohrožení 
života. Věřím, že tento fakt zřetelně 
posunul sebevědomí všech členů 
cvičících složek,“ připomněl velitel 
cvičení.

„Hasičská sobota“
Svojkovští dobrovolní hasiči 

pojali celou tuto slunečnou sobotu, 
jako „hasičskou“. Mezinárodní 
odborné přípravě totiž předcházela 
ještě jedna dopolední akce - oficiální 
předání nového vozidla CAS 20 
Mercedes Benz a rozloučení s vo-
zem CAS 24 Š 706 – „trambusem“, 
který ve Svojkově úspěšně sloužil 
téměř 10 let. Jeho nový majitel, 
sběratel z Varnsdorfu, svolil, aby ho 
na akci přivezli přátelé z řad rum-
burských hasičů. Kromě členů SDH 
Svojkov, včetně dvou desítek jejich 
mladých hasičů, se akce zúčastnili 
zástupci jednotek dobrovolných 
hasičů ze sousedního Sloupu v Če-
chách, Rumburku, německého John-
sdorfu a Grossschönau. Čestnými 
hosty byly manželka a maminka 
sponzora Ladislava Motla, který 
sponzorským darem uhradil čtyři 
pětiny z celkové pořizovací ceny 
470 000,-Kč.

S „trambusu“ 
do mercedesu

Náměstek starosty SDH Petr 
Junek úvodem shrnul zásluhy 
„trambusu“ a připomněl anabázi 
výběru, pořízení a přihlášení 
nového vozidla do výjezdu. Násle-
dovalo poděkování starosty obce 
Gustava Pilze a předání pomysl-
ného klíče od nového vozu veliteli 
jednotky SDH Martinovi Průcho-
vi. „Upřímně děkuji sponzorovi 

a strojníkům naší jednotky, kteří 
se podíleli na procesu výběru vozu, 
jeho dovozu z Polska a přihlášení 
do registru vozidel a IZS. Velice si 
také vážím všech členů sboru, kteří 
svou obětavou prací při zajišťo-
vání občerstvení na akcích sboru 
získali tímto způsobem finanční 
prostředky a tím zajistili možnost 
doplatku na pořízení vozidla. Díky 
jejich práci nebyla obec Svojkov 
modernizací technického vybavení 
jednotky nijak finančně zatížena,“ 
zdůraznil Martin Průcha. 

Sbor a jednotka jsou 
tým

Nastal očekávaný zlatý hřeb pro-
gramu. Velitel jednotky pověřil 
nejzkušenějšího strojníka Jaroslava 
Fialu, aby přistavil nové vozidlo mezi 
účastníky akce. Nádherně vyzdobený 
prvovýjezdový vůz s 220 „koňmi“ 
pod kapotou dorazil za zvuku vý-
stražné sirény a potlesku hostů před 
nové altány v Zámecké zahradě. Zde 
byl pak detailně představen všem 
zájemcům.Třešničkou na pomysl-
ném dortu se stal ukázkový zásah 
mladých svojkovských hasičů, pojatý 
jako poslední výjezd „trambusu“. 
Ti s ním dojeli na místo události, 
opustili ho netradičně po skluzavce, 
hbitě rozdělili materiál, natáhli do-
pravní a útočné proudy a v krátkém 
čase uhasili „skutečný požár bytu“. 
Veliký aplaus následoval poté, kdy 
z reálných plamenů zachránili zra-
něné dítě. „Náš sbor a jednotka jsou 
skvělý jednolitý tým. Snažíme se, aby 
se u nás pořád něco dělo. Aktivity 
má nejen sbor a jednotka, ale také 
mladí hasiči. Abych řekl pravdu, 
vychutnáváme si a užíváme každou 
jednotlivou akci a žijeme nácviky. 
Doufáme, že tomu tak bude po celý 
rok a bez jakýchkoliv pandemických 
omezení,“ dodal Petr Junek.

Věra Nutilová

V pondělí 23. května 2022 proběh-
lo na krajském úřadě slavnostní 
vyhodnocení výtvarné a literární 
soutěže Požární ochrana očima dětí 
a mládeže 2022 Krajského sdružení 
hasičů Plzeňského kraje. V tomto 
ročníku proběhla soutěž na téma 
„Živelní katastrofy, náročný úkol 
pro hasiče“. Letošního ročníku se 
v rámci Plzeňského kraje zúčast-
nilo celkem 751 dětí z 12 MŠ, 25 
ZŠ a 46 SDH. Medaile, diplomy 
a věcné ceny předávali hejtman 
Plzeňského kraje Rudolf Špoták, 
starosta Krajského sdružení Josef 
Černý a vedoucí KORM Michaela 
Valešová. Předávání cen neušlo 
velkému zájmu ze strany rodičů 
a sourozenců účastníků krajského 
vyhodnocení. V rámci prezen-

tace byly k vidění jak obrázky, 
tak psané texty i digitální práce 
vyhodnocených autorů. „Jsem 
velice rád, že práce hasičů tak 
zajímá i mladou generaci, a to už 
od těch nejmenších. Jsou to právě 
dobrovolní hasiči, kteří v menších 
obcích kraje zajišťují nejen pomoc 
při povodních či pohromách a po-
žárech, ale také často kulturní 
život. Děkuji všem dětem i jejich ro-
dičům za účast v soutěži, která nám 
ukázala, jak vidí děti práci hasičů, 
profesionálů i dobrovolníků. Za to 
jim patří velký dík,“ řekl hejtman 
Rudolf Špoták. Závěrem patří vel-
ké poděkování vedení Krajského 
úřadu Plzeňského kraje, Krajskému 
sdružení hasičů Plzeňského kraje 
za poskytnutí finančních prostřed-

ků na ceny do soutěže. Poděkování 
patří také všem, kteří se podíleli 
na zabezpečení a organizaci tohoto 
vyhodnocení. Poděkování také 
patří všem účastníkům zapojeným 

do soutěže, rodičům, pedagogic-
kým pracovníkům na jednotlivých 
stupních škol a Sborům dobrovol-
ných hasičů.    

zdroj foto: oficiální web PK
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Květnové (soutěžní) 
víkendy OSH Opava

Ve víru závodů...

O zajímavé momentky nebyla nouze 

Hasičské generace 

Účastníci setkání 

Závěr května bývá naplněn mnoha akcemi, 
z  nichž některé probíhají právě o víkendech. 
Jsou to jednak rozbíhající se pohárové soutěže, 
ale také okresní kola postupových soutěží mla-
dých hasičů i dospělých a jiné. Takový (soutěžní) 
nápor se nevyhnul ani OSH Opava. 

Plamen a CTIF 
v Kozmicích 

V sobotu 21. května se na hřišti 
v Kozmicích konalo okresní kolo 
hry Plamen, jehož součástí byla 
i mezinárodní soutěž CTIF. Soutěže 
se zúčastnilo 9 kolektivů mladších 
a 14 kolektivů starších (z toho 
3 kolektivy z Polska). Soutěžní 
disciplíny ML kategorie byly: Šta-
feta 4 x 60 m, Štafeta 400 m CTIF, 
Štafeta dvojic a PÚ. Zvítězili MH 
SDH Bobrovníky (s jednociferným 
součtem bodů) před Chvalíkovicemi 
(2.) a Markvartovicemi (3.), u nichž 
o lepším umístění rozhodl PÚ. 
Kategorie ST soutěžila v 5 disciplí-
nách – štafeta 4 x 60 m, štafeta 400 
m CTIF, štafeta dvojic, PÚ CTIF 
a PÚ Plamen. Zvítězili MH SDH 
Hněvošice (kterým „ulítl“ PÚ CTIF 
a štafeta 4 x 60 m) před MH Dolních 
Životic (2.) a MH SDH Chvalíkovice 
(3.)   V mezinárodní soutěži CTIF 
se soutěžilo ve štafetě 400 m CTIF 
(ML i ST) a ST navíc ještě v PÚ 
CTIF. Vítězové ML – 1. Bobrovníky 
(s časem 103,468 s), 2. Markvartovi-
ce (čas 115,829 s), 3. Kylešovice (čas 
117,019 s); ST – 1. MDP Chechlo 
(Polsko, PÚ (73,07 s) - 2., štafeta 
(86,321 s) - 3.), 2. Hněvošice (PÚ 
-6., štafeta - 1.), 3. Dolní Źivotice 
(PÚ - 3., štafeta - 5.). V tento den i 
družstvo mužů hájilo barvy okre-
su na pohárové soutěži CTIF ve 
Velkém Meziříčí, kde v celkovém 
hodnocení získalo 4. místo.  Neděle 
22. května patřila dorostencům, 
kteří rovněž na hřišti v Kozmicích 
bojovali o prvenství a postup do 
krajského kola. Soutěže (okresního 
kola) se zúčastnilo 11 družstev (2 
dor-ci , 2 dor-ky, 7 smíšené) a 60 
jednotlivců (35 dorostenců a 25 
dorostenek). Soutěžní disciplíny 
– stovky, štafeta 4 x 100 m, PÚ a 
dvojboj. Nejlépe si vedli dorostenci 
z Borové, dorostenky z Těškovic 
a smíšené družstvo z Bolatic. V 
soutěži jednotlivců kategorie ML 
zvítězili Šimon Guřan (Bobrovní-
ky) a Rozálie Pospišílová (Borová), 
v kategorii STŘ – Lukáš Nosek 
(Těškovice) a Marie Teichmanová 
(Štěpánkovice) a v kategorii ST – 
Jan Tomíček (Štěpánkovice) a Šárka 
Baladová (Bobrovníky). 

Tyršův stadion Opava   
Poslední květnová sobota na Tyr-

šově stadionu v Opavě náležela do-
spělým. Dopoledne proběhlo okres-

ní kolo v PS, kterého se zúčastnilo 
pět družstev mužů a dvě družstva 
žen. V první soutěžní disciplíně – 
v běhu na 100 m překážek zvítězili 
muži SDH Těškovice (čas 55,52 s) 
před družstvem mužů SDH Borová 
(55,98 s). Ve štafetě 4 x 100 m si obě 
družstva pořadí vyměnila – 1. SDH 
Borová (čas 61,62 s), 2. SDH Těško-
vice (62,64 s). O celkovém umístění 
proto rozhodoval až požární útok, 
který se oběma družstvům příliš 
nevydařil; muži z Borové však byli 
o 0,13 s rychlejší, což jim vyneslo 
celkové 1. místo. Muži SDH Těško-
vice se umístili na 2. místě a 3. místo 
získaly Malé Hoštice, které v PÚ 
zvítězily (s časem 26,02 s).

V ženské kategorii zvítězily ženy 
SDH Těškovice, které se ve všech 
disciplínách umístily na prvním 
místě. Ženy z Bolatic tak získa-
ly 2. místo. Nejlepších výsledků 
v běhu na 100 m překážek dosáhli 
Matěj Krayzel (17,58 s) a Adéla Nos-
ková (20,10 s) – oba SDH Těškovice.

Superpohár a pohár  
Odpoledne proběhly dvě soutěže: 

Superpohár starosty OSH (muži) 
a Pohár OORR (ženy). Obě soutěže 
měly jen jednu disciplínu – požární 
útok a dvě věkové kategorie. Soutěže 
Superpoháru se zúčastnilo 9 druž-
stev mužů (6 do 35 let a 3 nad 35 let). 
V kategorii do 35 let se na 1. místě 
umístilo družstvo z Malých Hoštic 
(s časem 26,02 s) před družstvem 
Dolních Životic (27,38 s). Na 3. místě 
se umístili muži z Jamnice (28,13 
s). Ve věkové kategorii nad 35 let si 
nejlepším časem soutěže (22,08 s) 
zajistili 1. místo muži SDH Kobeřice, 
2. místo náleží mužům SDH Sádek 
(33,35 s), 3. SDH Štěpánkovice 
(34.03 s).

O Pohár OORR bojovala jen 
2 družstva žen ve věkové kategorii 
do 26 let, z nichž ženy SDH Těško-
vice získaly 1. místo (s časem 23,82 
s) a ženy SDH Bolatice 2. místo 
(čas 33,05 s). V kategorii nad 26 let 
se k soutěži nepřihlásilo žádné 
družstvo.   

   
10. ročník Globus Cupu 

Konec květnového víkendu (nedě-
le 29. května) opět ovládli MH, kteří 
se na atletickém Tyršově stadionu 
v Opavě sešli na 10. ročníku Globus 
Cupu – šedesátkování jednotlivců. 
Přihlášeny byly téměř dvě stovky 
zájemců z ČR i ze zahraničí. Soutěže, 

která měla 4 „tradiční“ kategorie, se 
zúčastnilo 61 chlapců (23 mladších, 
38 starších) a 98 dívek (36 mladších, 
62 starších). Na stupních vítězů 
stanuli:  Mladší chlapci – 1. Michal 
Kulha (čas 14,817 s, SDH Trusovi-
ce), 2. Patrik Hofer (15,047 s, SDH 
Bobrovníky), 3. Mikuláš Mokrosz 
(15,349 s, SDH Těrlicko - Hradiště);  
mladší dívky – 1. Tereza Jakobovská 
(14,683, Ostrava – Heřmanice), 2. 
Eliška Šimonová (15,557 s, Ostrava 
– Heřmanice), 3. Valerie Guřanová 
(15,58 s, Bobrovníky); starší chlap-
ci – Václav Stebel (12,272 s, SDH 
Těrlicko – Hradiště), 2. Šimon Guřan 
(12,297 s, Bobrovníky), 3. Tobiáš 
Teichmann (12,655 s, Mokré Lazce); 
starší dívky - 1. Petra Mazzolini 
(12.172 s, SDH Ostrava – Svinov), 
2. Vanesa Danišová (12,350 s, DHZ 
Šišov), 3. Ellen Mikulová (12,845 s, 
SDH Dolní Lomná). Krom toho se 
na soutěži představilo 6 závodníků 
(4 chlapci a 2 dívky) nejmladší kate-
gorie – přípravky.  Všichni závodníci 
této kategorie závod úspěšně zvládli 
a umístili se na nejvyšším stupni 
vítězů. Snad jim v tom pomohlo i 
povzbuzování těch „nejstarších“ 
diváků, kteří stali i u zrodu hry Pla-
men v okrese.

Setkání zakladatelů
V rámci oslav 50. výročí hry Pla-

men zorganizovala okresní odborná 
rada mládeže v klubovně TJ Slezan na 
Tyršově stadionu slavnostní setkání 
zakladatelů hry Plamen v okrese 
Opava. Zúčastnilo se ho 31 pozvaných 
„pamětníků“ a hostů. Byli mezi nimi 
starosta OSH Roman Krusberský, ře-
ditel ÚO HZS Opava plk. Ing. Kamil 
Pastuszek a vedoucí okresního aktivu 
ZH Vojtěch Seidler. Zahájení a uvítání 
přítomných se ujal náměstek starosty 
OSH Aleš Černohorský, který také 
ve stručnosti připomenul historii 
vývoje a vzniku hry Plamen. Krátkou 
vzpomínkou a minutou ticha přítomní 
uctili památku těch, kteří se současné 
oslavy nedožili. S krátkým projevem 
a poděkováním za práci vystoupili 
i přítomní hosté. Poté pokračoval 
program setkání na hřišti, kde proběhl 
závod přípravek. Pro mnohé to byla 
vzpomínka na „první kroky“ hry 
Plamen v okrese. Po povzbuzování 
a ocenění nejmladších soutěžících 
se účastníci oslavy vrátili zpět do klu-
bovny, kde převzali z rukou starosty 
OSH rovněž ocenění – Pamětní list 
a odznak 50. výročí. V krátké diskuzi, 
která následovala, se někteří z účast-
níků podělili s ostatními o své vzpo-
mínky na první soutěže hry Plamen. 
Tečkou za celou akcí a „posílením“ 
do další činnosti byl slavnostní oběd, 
kterým byla tato oslava zakončena.  

J. Dumbrovský 
(foto archiv autora)
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V roce 1751 nastal v našich zemích zlom 
v požární prevenci. Vyšel totiž takzvaný 
Ohňový patent.  Stanovil například základní 
požární zásady při výstavbě domů, kodifiko-
val povinnost vybavit vesnice zvoničkami, 
nařídil službu nočních vartýřů, upravil 
zásady pro hašení požárů. Do doby vydání 
patentu byla situace v požární prevenci vel-
mi tristní.  Ohňový patent začal platit v době 
vlády jedné významné panovnice. Pokud si 
nevzpomenete na její jméno, zkuste vyluštit 
tajenku naší křížovky… 

Zdroj obrázku: (výřez z díla) Martin 
van Meytens, Public domain, 

via Wikimedia Commons.

ZAUJALO NÁS...

1.  Zařízení pod nebezpečným 
elektrickým napětím obvykle 
nehasíme:

a)  vodou ani pěnou
b)  sněhem ani práškem
c)  oxidem uhličitým

2.  Zajištění vypnutého stavu 
trakčního vedení:

a)  se musí provést vždy
b)  se musí provést při každém 

zásahu pod trakčním vedením
c)  není nutné provádět při práci v 

bezpečné vzdálenosti

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

3.  Mobilní požární technika 
musí být odstavena ve vzdále-
nosti od trakčního vedení:

a)  nejméně 3 metry
b)  nejméně 0,9 metru
c)  nejméně 5 metrů

4.  Bezpečná vzdálenost od 
trakčního vedení pod napě-
tím je:

a)  3 metry
b)  1,5 metru
c)  0,9 metru

5.  Zásah je nutné provádět 
ve spolupráci:

a)  se záchrannou službou
b)  s policisty
c)  s personálem železnice

správné odpovědi: 1a, 2c, 3b, 4b, 5c
Zásah pod trakčním vedením

Ohňový patent

Otestujte si své hasičské znalosti

VE ZKRATCE PRO CHVÍLE ODDECHU

Zásah při požáru skladovací haly s balíky sena 
a slámy trval 27 hodin
Devět jednotek požární ochrany bylo v nedávné době vysláno k ohláše-
nému požáru balíků sena a slámy v objektu skladovací haly v obci Česká 
Metuje v Královéhradeckém kraji. Balíky musely být vyskladňovány 
pomocí nakladače ven mimo zasažený objekt a hasičské jednotky je 
dohašovaly. Jednalo se o déletrvající zásah. Předběžným odhadem byla 
škoda stanovena na 750 tisíc korun, uchráněné hodnoty asi na jeden 
milion korun.  Na místě byly profesionální hasiči z Náchoda a Brou-
mova a dobrovolné jednotky z České Metuje, Police nad Metují, Žďáru 
nad Metují, Teplic nad Metují, Velkých Petrovic, Radvanic, Malých 
Svatoňovic. Dobrovolné jednotky z Náchoda a Broumova držely zálohy 
na zbrojnicích pro případ jiné mimořádné události. Po 27 hodinách velitel 
zásahu ohlásil likvidaci požáru. Závěrečnou dohlídku nad požářištěm 
drželi dobrovolní hasiči. Na místo byl povolán i statik, aby posoudil stav 
zasaženého objektu skladovací haly.  Vyšetřovatelé provedli ohledání 
okolí požářiště. Příčina požáru nebyla doposud zjištěna.

zdroj textu a foto HZS Královéhradeckého kraje
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Shromáždění OSH Nymburk

Z jednání představitelů SDH v Nymburku

V Nymburku proběhlo odložené 
shromáždění představitelů SDH. 
V okrese Nymburk v současné 
době pracuje 76 SDH, z toho velmi 
aktivních je 65. Členská základna 
vykazuje 3 802 členů. Pozvání 
na jednání přijali a osobně se zú-
častnili také nositelé titulu Zaslou-

žilý hasič. Potěšila účast starostky 
SH ČMS Moniky Němečkové, 
zástupců HZS-ÚO Nymburk a zá-
stupce Krajského úřadu Středo-
českého kraje. Ve zprávě starostky 
OSH Blanky Buryanové byla 
shrnuta činnost za rok 2021 a část 
roku 2022. Nechybělo představení 

zvolených členů VV OSH v tomto 
volebním období, protože pande-
mie Covid-19  pozastavila činnost 
a setkávání. Přítomní byli sezná-
mení s činností jednotlivých rad 
a komisí. Byly schváleny koncepce 
práce SH ČMS v jednotlivých ob-
lastech. Další informace se týkaly 
např. zřízení datových schránek 
a s tím souvisejícími povinnostmi. 
Hovořilo se i o budování stálé expo-
zice dobrovolné požární ochrany, 
kterou připravuje rada historie ve 
městě Sadská. „Kalendář akcí pro 
rok 2022 je opět naplněn a každý, 
kdo má chuť a čas, se může účast-
nit a tím opět naše akce podpořit. 
Odstartoval další ročník hry Pla-
men, proběhne po šestadvacáté 
Polabská liga v požárním útoku. 
Máme skvělou spolupráci s HZS 
Nymburk, ve spolupráci proběhlo 
cyklické odborné školení velitelů 
a strojníků JPO kategorie II, III 
a V,“ připomněla. Shromáždění 

Hasičský dům zaujal návštěvníky svou specifickou 
architekturou

Komentovaná prohlídka Historický snímek Hasičského domu

Týdenní festival městské architek-
tury Open House proběhl od 16. do 
22. května 2022. v Praze. Osmý 
ročník akce přilákal k návštěvě 
doprovodných programů i běžně 
nepřístupných budov 64 tisíc ná-
vštěvníků, což je o 10 tisíc více 
než v loňském roce. Víkend otevřel 
lidem zdarma brány k 100 objek-
tům. Letos mohli lidé nahlédnout 
do starobylých podzemí, dvou 
protiatomových krytů, vystoupat na 
vrcholy vodárenských věží v Michli 
a na Letné, podívat se na tribuny 
jednoho z největších sportovních 
stadionů světa na Strahově, projet se 
na dráhovém kole po Třebešínském 
velodromu, dozvědět se více o zvo-
nařské tradici v muzeu na Zbraslavi 
nebo nahlédnout do strojovny 
a kormidelny historického parníku 
a zázemí hasičské zbrojnice. Kromě 
sakrálních staveb se návštěvníci 
mohli podívat i do několika so-
koloven. Veřejnosti zpřístupněné 
byly i prostory Hasičského domu 
v Římské ulici. Průvodci touto vý-
jimečnou stavbou byli dobrovolní 

hasiči Petra Myslínová-Cejpková 
a Stanislav Kopecký. „Vnímám 
zapojení do tohoto festivalu velmi 
kladně, neboť se jedná o zajíma-
vou funkcionalistickou stavbu. 
Funkcionalismus díky tomu, že je 
uměleckým stylem vycházejícím 
z obdivu k průmyslu, bývá často 
považován za něco méně estetické-
ho, za něco nezajímavého, což ale 
opravdu tak není. Samotná budova 
má kvalitní konstrukci, architek-

představitelů  bylo pojato slav-
nostně. Sbory dobrovolných hasičů 
navrhly ocenění členů za vydatnou 
pomoc při pandemii Covid-19. 
Předány byly v podobě medailí 
s upřímným poděkováním. Hasiči 
pomáhali společně s „nečleny 
sboru“ ve svých obcích a v nemoc-
ničních zařízeních. Na Nymbursku 
se pomáhalo všude, kde bylo potře-
ba, ale hlavně ve svých obcích, ne-
mocničních zařízení atd. „Letošní 
rok vzpomínáme padesátiletého 
výročí hry Plamen. Jak bylo řečeno 
ve zprávě, většina hasičů, kteří byli 
přítomni na shromáždění, začína-
la v kolektivech mladých hasičů 
a hrou Plamen prošli. Proto také 
jim bylo předáno poděkování. 
Neopomenuli jsme rovněž věnovat 
tichou vzpomínku těm, kteří se 
výročí Plamenu nedožili,“ dodala 
Blanka Buryanová. 

Věra Nutilová

tonickou koncepci a v neposlední 
řadě také příběh, ať už vztahující 
se k době její stavby či k pohnuté-
mu osudu v podobě bombardování 
v roce 1945, dodává P. Myslínová. 
Open House Praha je součástí 
mezinárodní sítě festivalů Open 
House Worldwide, které se konají 
v 50 městech po celém světě a je-
jichž posláním je probouzet zájem 
veřejnosti o architekturu a město. 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska otevřelo Hasičský dům již 
podruhé. (zdroj historického sním-
ku Hasičského domu, rok 1929, 
via wiki, Unknown author, Public 
domain, via Wikimedia Commons). 

Mgr. Irena Špačková, 
tisková mluvčí SH ČMS



Co je Siggy.cz?

Siggy je projekt nové pojistné kalkulačky od 
První hasičské, dceřiné společnosti HVP a.s., se zamě-
řením na online prodej občanských pojistných produktů 
prostřednictvím webové platformy www.siggy.cz. 
Snahou tohoto projektu je být ještě blíže našim 
klientům, obchodníkům a partnerům, přizpůsobit se 
moderním požadavkům a technicky vytvořit větší 
uživatelský komfort pro všechny uživatele.

Jak kalkulačka funguje? 

Kalkulačka Vám přehledně porovná všechny dostup-
né retailové produkty na pojistném trhu. Nyní tak máte 
možnost si sjednat svou pojistku z pohodlí domova, 
přes svůj osobní počítač nebo mobilní telefon.

Jaké produkty nabízí?

Nabídka začíná u pojištění vozidel a k této nabídce 
v blízké budoucnosti přibude možnost pojištění 
majetkové a odpovědnostní. Z palety produktů jsou na 
výběr mezi pojistkami různých pojišťoven nabízejících 
své pojistky online.

Jak na to?

V případě, že by se Vám zdálo něco nesrozumitelné 
nebo potřebujete-li asistenci, je pro Vás připravený 
centrální tým na telefonu anebo oblastní poradci, 
kteří jsou zkušení a znalí potřeb hasičské komunity.

Jak se zapojit?

Zapojit se do projektu může opravdu každý, 
nejenom se pojistit sám sebe jako klient, ale také 
přihlásit se jako sbor nebo jako člen sboru v roli 
tipaře pojistek. Stačí se jen zaregistrovat zasláním 
vašeho emailu na info@siggy.cz. Přihlášením získáte 
možnost odměny jak pro sebe, tak pro Váš sbor. 
Vždyť každý člověk potřebuje někdy v životě pojistku, 
jednou na nové auto, podruhé když si pořizuje bydlení. 
Proto je nasnadě využít tento primárně komunitní web, 
na kterém si každý najde pojistku od jakékoliv pojišťov-
ny na trhu, zároveň svým doporučením podpoří svůj 
sbor i sebe odměnou. Pomůžeme Vám umístit odkaz 
Siggy na vaše webové stránky sboru, na kterých 
zpřístupníte službu svým členům a svému okolí.

O rozvoji služby budete také pravidelně informováni 
na webu Sdružení hasičů dh.cz 
v záložce Výhody pro členy.

Možnosti spolupráce: 

• uvést Siggy odkaz na webu sboru
• zaregistrovat sbor do platformy jako tipaře
• registrace člena sboru jako tipaře 
• poslat email na info@siggy.cz
• Siggy infolinka + 420 222 119 175

Nová pojišťovací platforma Siggy

Pozvánka do hasičského minimuzea 
v obci Nekoř   

V dnešním zastavení naší dlou-
hodobé pravidelné rubriky si vás 
dovolíme pozvat do obce Nekoř 
na rozhraní Podorlické pahorka-
tiny a Orlických hor v okrese Ústí 
nad Orlicí, asi 8 km jihovýchodně 
od města Žamberk. Součástí obce 
jsou i vesnice Bredůvka a Údolí. 
Celkem v obci žije 954 obyvatel. 
Na sever od obce se rozkládá 
vodní nádrž Pastviny. Hasičské 
minimuzeum zde bylo otevřeno 
v roce 2021. V expozici jsou 
umístěny tyto dvě historické stří-
kačky: 1. dvoukolová sundavací 
stříkačka, r. v. 1874 (podvozek 
dvoukolový – v r. 1890 doplněn 
přední bržděnou řiditelnou nápra-
vou se sedátkem, obsluha - 8 mužů 
na páce. 2. koněspřežná pérová 
stříkačka R. A. Smekal, r. v. 1909 
(podvozek čtyřkolový odpružený 
– 2 místa k sezení, 6 ke stání. ob-
sluha 6–8 mužů na páce. Renovace 
stříkačky byla rozložena do dvou 

V Telčicích 249
533 12   Chvaletice
 

Tel.: +420 466 985 890
E-mail: office@phhp.cz
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Pavliš a Hartmann
výroba a prodej požární techniky

MMáámmee  pprroo  VVááss  ššiirrookkoouu  nnaabbííddkkuu
vvýýbbaavvyy  ddoo  hhaassiiččsskkéé  zzbbrroojjnniiccee..

let, důvodem byla možnost čerpání 
financí z Programu podpory kultu-
ry a památkové péče Pardubického 
kraje. Na renovaci se finančně 
podílel Pardubický kraj částkou 
80.000 Kč, obec Nekoř 49.000 Kč, 

Sbor dobrovolných hasičů Nekoř 
138.000 Kč. Celková částka reno-
vace, včetně výroby 2ks kočáro-
vých lamp, byla 267.000 Kč.

zdroj foto: obec Nekoř

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l Vzdělávací středisko Ivana Kubičková – T. E. P., s. r. o., nabízí v Praze kurzy v oblasti 
PO, BOZP a ekologie. Bližší informace na tel. 603 441 171 nebo www.tep-kubickova.cz.
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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
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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
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Někde ano!
Někde ne?
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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)

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 

Na seskoky výsadkářů 
navázalo cvičení složek IZS

Po dlouhých letech se vrátili 
do královéhradeckého regionu 
chrudimští výsadkáři 43. výsad-
kového pluku AČR s výcvikem, 
během kterého prováděli sesko-
ky padákem do vln vodního díla 
Rozkoš. K výcviku se připojily i 
složky IZS z Královéhradeckého 
kraje. Při té příležitosti si totiž 
prověřily svou připravenost při 
mimořádné události, kdy bylo 
nutné provést záchranu většího 
počtu osob z  vodní h ladiny. 

Cvičení se uskutečnilo v úterý 
14. června 2022, během celé-
ho dne zrealizovalo přes 150 
výsadkářů celkem 11 seskoků. 
Cvičení se ze složek IZS Krá-
lovéhradeckého kraje zúčastnilo 
8 profesionálních jednotek HZS 
KHK (stanice Hradec Králo-
vé, Trutnov, Dobruška, Velké 
Poříčí, Rychnov nad Kněžnou, 
Jaroměř, Jičín, Dvůr Králové 
nad Labem), 4 jednotky sborů 
dobrovolných hasičů (Velká 

Jesenice, Česká Skalice, Nové 
Město nad Metují, Jaroměř), 
Policie ČR (OOP Česká Skalice), 
Vodní záchranná služba – ČČK, 
všechny záchranné složky byly 
v ybaveny cel kem 15  člu ny. 
Seskoky prováděli příslušníci 
AČR 43. výsadkového pluku. 
Za poskytnutí prostor pro záze-
mí patří poděkování SK Vodní 
sporty Rozkoš, z. s..

Martina Götzová, 
tisková mluvčí HZS KHK


