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Znalostní
test

Branný závod 
ve Spořicích 

Pozvánka do hasičského 
minimuzea v obci Záboří  

Vyhlášení vítězů POODM 
v OSH Ústí nad Orlicí

Shromáždění představitelů SDH okresu Rychnov 
nad Kněžnou

Výcvik 
s vrtulníkem 

Nebezpečné 
vypalování 

trávy

Příbramská 
věž má nový 

rekord

Nově zrekonstruovaný sál Kul-
turního domu v Lukové přivítal 
vítěze okresního kola soutěže „Po-
žární ochrana očima dětí a mládeže 
2022“. V okrese Ústí nad Orlicí 
soutěžilo 756 dětí z mateřských 
a základních škol, SDH a dalších 
zájmových organizací. Blahopřání 
patří všem vítězům v jednotlivých 
kategoriích. Velké poděkování 
rovněž nejen všem, kteří se do sou-
těže zapojili, ale i organizátorům 
za hladký průběh soutěže! 

Květa Bogapovová, 
vedoucí odborné rady prevence 

a ochrany obyvatelstva 
OSH Ústí nad Orlicí

V dubnu se v Bílém Újezdě sešla 
po „covidové“ pauze více jak stov-
ka hasičů, zástupců jednotlivých 
SDH okresu Rychnov nad Kněž-
nou, aby zhodnotili svoji činnost 
od minulého Shromáždění. Mezi 
pozvanými hosty byli mimo jiné 
starosta KSH Královéhradeckého 
kraje Ivan Kraus, ředitel HZS Krá-
lovéhradeckého kraje – Územního 
odboru Rychnov nad Kněžnou 
plk. Mgr.Josef Hanek, zástupce 
Hasičské vzájemné pojišťovny 
Ing. Lukáš Bosák a vedoucí stře-
diska Požární bezpečnosti HK 
Iva Jirešová. Starosta OSH Jiří 
Řeháček přivítal hosty a před-
stavitele sborů. Ve své zprávě 
seznámil přítomné s hospodaře-
ním a činností za uplynulé období 
a nastínil, co se připravuje a čemu 
bude třeba věnovat větší pozornost. 
Také vedoucí odborných rad: vnit-
ro-organizační, mládeže, historie, 
prevence a represe přednesli své 
příspěvky a složili tak účty ze své 
práce. Předseda okresní kontrolní 
a revizní rady Pepa Klouček zhod-
notil ve své zprávě činnost a hos-
podaření OSH. V diskusi zazněly 
dotazy a náměty, na které reagoval 
mimo jiné starosta KSH Ivan 
Kraus. V průběhu jednání byly pře-
dány za dlouholetou aktivní práci 
a u příležitosti životního jubilea 
Záslužné medaile OSH Rychnov 
nad Kněžnou Zdeňkovi Moravcovi, 

Dvě desítky leteckých záchra-
nářů z řad příslušníků Hasičského 
záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje (HZS MSK) byly 
proškoleny během tř ídenního 
výcviku na revitalizované haldě 
v Ostravě-Hrabůvce (s vodní nádr-
ží), zaměřeného na plnění a hašení 
požárů pomocí speciálního bambi 
vaku – tentokrát o objemu 400 litrů 
vody. Bambi vak je integrovaný 
protipožární systém sloužící k pří-
mému hašení požárů a je obvykle 
upevněn v podvěsu pod vrtulní-
kem. Objem těchto vaků může být 
různý, např. i 1000 litrů. K jeho 
naplnění používají hasiči hadice B 
a speciální proudnice. 

HZS MSK, 
foto: Tomáš Lach 

Hasiči z Libereckého kraje varují 
před nebezpečím jarního „úklidu“ 
zahrady formou vypalování trá-
vy a dalšího biologického odpadu. 
Za nedávné období evidují zvýšený 
počet výjezdů k požárům v přírod-
ním prostředí se škodou na majetku, 
ale i ohrožením zdraví osob. Při sil-
ném větru dochází velice snadno 
k rozšíření ohně mimo zdánlivě 
kontrolované ohniště a následnému 
požáru. Pár příkladů nedávných 
požárů v přírodním prostředí v Libe-
reckém kraji: V Hrádku nad Nisou 
u hranic s Německem a Polskem 
hasiči likvidovali požár lesa na ploše 
50x250 m celkem čtyřmi vodními 
proudy a za pomoci velkoobjemo-
vého kontejneru. V obci Hořensko 
na Semilsku došlo při vypalování 
trávy k rozšíření požáru na plochu 
50x50 m včetně zasažení rodinného 
domu a přilehlé stodoly. Hasiči museli 
vyvést osoby ze zakouřeného domu 
a evakuovat dobytek ze stodoly. Jedna 
nadýchaná osoba byla předána k ošet-
ření ZZS. Ve Vratislavicích hořela 
louka na ploše 50x100 m. Při zásahu 
byl využitý i bezpilotní letoun (dron) 
k monitoringu požářiště a k vyhledá-
vání skrytých ohnisek. ze zprávy 

npor. Mgr. Jana Přerovského, 
zastupujícího tiskového mluvčího 

HZS Libereckého kraje

V sobotu 9. dubna se už po páté 
uskutečnila na stanici v Příbrami 
zcela ojedinělá halová soutěž 
ve výstupu do čtvrtého podlaží 
cvičné věže pomocí jednohákové-
ho žebříku.  Při letošním ročníku 
se podle ředitele územního odboru 
Příbram plk. Ing. Tomáše Horváta, 
Ph.D. do soutěžního klání přihlá-
silo nejvíce závodníků za dobu 
konání akce. Jelikož loňský rok 
byl poznamenaný koronavirovou 
pandemií a účast nebyla hojná, 
letos si závodníci zřejmě chtěli vše 
vynahradit, a tak se přihlásilo cel-
kem 17 žen a 34 mužů. Po krátkém 
nástupu a uvítání všech závodníků, 
začalo soutěžní klání. V základním 
kole předvedl každý soutěžící tři 
pokusy, z nichž o postupu a umís-
tění v pavouku rozhodoval nejlepší 
z nich. Do finálových rozběhů 
se probojovalo osm žen a šest-
náct mužů. Následným systémem 
„pavouk“ pak postupovali pouze 
ti nejlepší, kteří se nakonec utkali 
o kovy nejcennější. Mezi ženami 
se o překvapení postarala Kamila 
Bartošková z SDH Horní Cerekev, 
která obhájila své loňské prvenství 
a zároveň překonala traťový rekord 
Šárky Jiroušové z SDH Poniklá 
z roku 2019. Při jejích pokusech 
se časomíra zastavila nejprve 
na čase 7:62 s, poté na čase 7:60 s 
a při posledním pokusu Kamila 
dokázala dokonce tento rekord ještě 
snížit, a to na konečných 7:43 s. 
Ve finálovém rozběhu porazila, 
stejně jako loni, Annu Umnerovou 
z SDH Dobřany. Mezi muži sice 
nepadl nový rekord, ale i přesto 
bylo finálové klání nervy drásající. 
O nejcennější medaile se utkali 
Vladislav Filip z HZS Středo-
českého kraje spolu s Dominkem 
Soukupem z SDH Žebnice. I přes 
lítý souboj nakonec zvítězil Sou-
kup s výsledným časem 14:18 s. 
O poslední místo na stupni vítězů 
svedli souboj Miloš Ježek z HZS 
Středočeského kraje spolu s Tomá-
šem Daňkem z HZS hl. m. Prahy. 
I v tomto případě byl středočeský 
soutěžící poražen a cenný kov 
si odnesl jeho soupeř s výsledným 

časem 14:66 s. Při následném slav-
nostním nástupu s vyhodnocením 
převzali vítězové poháry a zajíma-
vé věcné ceny z rukou nejen ředitele 
územního odboru Příbram, ale také 
místostarostky Příbrami Mgr. Zor-
ky Brožíkové a starosty Dobříše 
pana Pavla Svobody. Nechybělo ani 
tradiční vyhodnocení nejrychlejší-
ho ženského a mužského pokusu. 
Ženám bezkonkurenčně kralovala 
Kamila Bartošková a o nejrychlejší 
mužský čas se postaral Vladislav 
Filip. Soutěž připravil Hasičský 
záchranný sbor Středočeského 
kraje ve spolupráci se Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a Slezska 
a Hasičským sportovním klubem 
Příbram z.s. Poděkování za pří-
pravu i hladký průběh závodu patří 
všem organizátorům. Sponzorům 
a partnerům děkujeme za podporu 
při uspořádání této akce.

dle zprávy por. Ing. Terezy 
Sýkora Fliegerové, 

HZS Středočeského kraje

Josefovi Netíkovi, Ottovi Ptáčkovi 
a Janovi Hartmanovi. Ocenění 
za aktivní práci převzal také Ota 
Kopsa, a to Řád svatého Floriána 
a Josef Klouček obdržel Medaili 
svatého Floriána. Po skončení 
se všichni rozjeli do svých sborů, 
okrsků, aby seznámili své členy 
se závěry a úkoly, které vyplynuly 
ze schváleného usnesení. 
VV OSH Rychnov nad Kněžnou 

Jan Hartman, 
foto: archiv JH
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V našem tradičním úvodu k udá-
lostem za uplynulé období se chce-
me zaměřit na okamžiky, které 
konkrétnímu hasičskému zásahu 
předcházejí. Ano, jedná se zavolání 
a  oznámení události na tísňové 
linky. V dnešní době samozřejmě 
dominuje jednotné evropské čís-
lo tísňového volání 112. Avšak, 
i původní čísla 150, 155 a 158 jsou 
stále k dispozici. O zavedení čísla 
112 rozhodla Rada Evropského 
společenství svým rozhodnutím 
č.91/396/EHS ze dne 29. července 
1991. Jaká byla historie našich 
národních tísňových čísel?  Využití 

čísel 150, 155 a 158 bylo zahájeno 
v roce 1970 ve spojitosti s automa-
tizací meziměstského telefonního 
provozu. Na oblastní úrovni byla 
čísla zaváděna již dříve v souvis-
losti s budováním automatických 
ústředen pro lokální provoz. Na-
příklad v hlavním městě Praze byla 
tato čísla užívána už v roce 1969. 
Národní tísňová čísla jsou nyní 
rovnocenná evropskému jednotné-
mu tísňovému číslu 112. V případě 
linky 150 je její samostatnost spíše 
formální, protože se volání „pře-
klápí“ na číslo 112. 

redakce 

Nehoda osobního vozu 

Požár stodoly s velkou 
škodou 

Druhý stupeň 
požárního poplachu 

Do auta na přejezdu 
najel osobní vlak

Převrácený kamion

Požár bytového domu 

Únik nebezpečné 
látky

Propanbutanové 
láhve v hořící 

budově

Jednotky hasičů – profesionální 
z Ústí nad Orlicí a dobrovolná z Dol-
ní Dobrouče, zasahovaly v dubnu 
u nehody, která se stala na silnici 
z Dolní Dobrouče směrem na Leto-
hrad. Hasiči ihned po svém příjezdu 
započali s vyproštěním zaklíněné 
osoby z vraku auta, které skončilo 
ve stromě. K vyproštění bylo použito 

Na Krajském operačním a in-
formačním středisku HZS Libe-
reckého kraje byla v dubnu přijata 
informace o požáru stodoly v obci 
Zdislava. Na místo byly postupně 
povolány jednotky z druhého 
stupně požárního poplachu. V době 
příjezdu prvních jednotek na místo 
události byl již požárem zasažen 
celý objekt. Velitel zásahu rozhodl 
o nasazení dvou vodních proudů 
pro hašení požáru stodoly a ochla-
zování rodinného domu, který 

Dvanáct jednotek hasičů se v dub-
nu  zapojilo do likvidace rozsáhlého 
požáru louky a lesního porostu v těž-
ko přístupném terénu pod vrcholem 
Slunečná v Dětřichově nad Bystřicí.  
K zásahu bylo postupně vysláno 
dvanáct jednotek hasičů - tři z nich 
ze sousedního Olomouckého kraje. 
Velitel zásahu si k zastavení šíření pla-
menů povolal vrtulník Letecké služby 
Policie ČR s bambivakem, pro pohyb 
v těžkém terénu vyjel k události 

Osobní auto vjelo na železniční 
přejezd na trati mezi Novými 
Hamry a Vysokou Pecí, v tu chvíli 
zde projížděl vlak, který do vozidla 
narazil. Auto pak vlak před sebou 
tlačil více než sto metrů. Ve zdemo-
lovaném vozidle zůstal zaklíněný 
řidič. Po přijetí oznámení nehody 
vyslali hasiči na místo devět jed-
notek hasičů. První jednotka hasičů 
na místě potvrdila, že se jedná 
o nehodu vlaku a osobního vozi-
dla s tím, že vlak zůstal po srážce 
na kolejích a z vlaku není nikdo 
zraněný. Řidiče z osobního auta 
museli hasiči vyprostit s použitím 
hydraulických vyprošťovacích 
nástrojů, vedle místa nehody zá-

V dubnu došlo k dopravní ne-
hodě kamionu, který havaroval 
na silnici č. 14 u části Vrchoviny. 
Na místo byly vyslány profesio-

V dubnu přijala tísňová linka 
středočeských hasičů oznámení 
o požáru sedmipatrového bytového 
domu v Neratovicích na Mělnicku.  
Oznamovatel uvedl, že v šestém 
patře je značně zakouřená chodba 
a v bytě odkud kouř vychází, nikdo 
neotvírá. Dále uvedl, že předtím 
se v bytě nacházely osoby. Proto 
zde byl předpoklad, že v bytě bu-
dou lidé. K místu okamžitě vyjely 

V dubnu proběhl zásah ve sběr-
ném dvoře na okraji Boskovic. Ne-
bezpečná látka unikla v nákladním 
prostoru vozidla. Tři osoby ošetřila 
záchranná služba a následně je od-
vezla do nemocnice. Hasiči na místě 
vytyčili nebezpečnou zónu. V dýcha-
cí technice a jednorázových protiche-
mických ochranných oděvech zajis-
tili látky do bezpečného kontejneru, 
vyčistili nákladní prostor vozidla 
a příslušníci z chemické laboratoře 
odebrali vzorky.  

HZS JmK

K požáru nízkopodlažní budovy 
vyjížděli v dubnu olomoučtí profesio-
nální hasiči do Čechovic, místní části 
Velkého Týnce. Jednalo se o objekt 
bývalého autoservisu, který v součas-
nosti sloužil jako sklad a dílna. Bu-
dova hořela v celém rozsahu na ploše 
zhruba 20x10 metrů i s dodávkou, 
která stála v těsné blízkosti.  Na místo 
operační důstojníci vyslali 5 jedno-
tek, později byla povolána i výšková 
technika. Uvnitř objektu se nacházely 
na několik místech propanbutanové 
láhve, které hasiči v silně zakouřeném 
prostoru vyhledávali a vynášeli ven, 
kde je ochlazovali. Jakmile dostali 
plameny pod kontrolu a zabránili 
jejich šíření, byla nasazena výšková 
technika, s jejíž pomocí dohašovali 
konstrukce a rozebírali je. Využívali 
také termokameru, s níž vyhledávali 
skrytá ohniska. Zasahovala profesi-
onální jednotka ze stanice Olomouc 
a jednotky SDH Velký Týnec, Velká 
Bystřice, Doloplazy a Hlubočky. 

dle zprávy 
por. Mgr. Lucie Balážové,
HZS Olomouckého kraje 

hydraulické vyprošťovací zařízení. 
Zraněná osoba byla předána do péče 
zdravotnické záchranné službě. Ha-
siči dále zajistili vozidlo proti vzniku 
požáru a zamezili úniku provozních 
náplní. 

dle zprávy por. Bc. Venduly 
Horákové, tiskové mluvčí HZS 

Pardubického kraje 

byl v bezprostředním ohrožení. 
Předběžně stanovená výše škody 
hasičským vyšetřovatelem požárů 
činí 1 500 000 Kč a uchráněné 
hodnoty na rodinném domě jsou 
4 000 000 Kč.  Zasahující jednotky: 
stanice HZS Jablonné v Podještědí 
a Liberec, JSDHO Zdislava, Kři-
žany, Hrádek nad Nisou, Chotyně, 
Rynoltice a Chrastava. 

dle zprávy 
npor. Davida Kořínka, DiS., 

HZS Libereckého kraje 

i pásový speciál BV206 Hägglunds.  
V průběhu zásahu doplnil speciální 
techniku protiplynový automobil, 
který dovezl zásobu náhradních tla-
kových lahví k dýchacím přístrojům 
a přijela rovněž terénní šestikolka 
dobrovolných hasičů z Vrbna pod Pra-
dědem.. Požár se z louky a mladého 
lesa šířil kvůli silnému větru všemi 
směry, při průzkumu velitel odhadl 
plochu na 300 × 500 metrů.

HZS Moravskoslezského kraje 

roveň připravili prostor pro při-
stání záchranářského vrtulníku. 
Po ukončení záchranných prací 
hasiči asistovali při vyproštění 
vozidla z kolejiště. Po celou dobu 
zásahu byl provoz na trati zasta-
vený. Zasahující jednotky: HZS 
Karlovy Vary (CAS 20 Scania),  
HZSp SŽ Cheb (CAS 20 Scania), 
JSDH Nejdek (CAS 15 Nejdek), 
JSDH Potůčky (CAS 20 Scania), 
JSDH Pozorka (DA), JSDH Pernink 
(CAS 15 Man,) JSDH Abertamy 
(CAS 16 Renault), JSDH Chodov 
(CAS 30 T815),  JSDH Nová Role 
(CAS 20 Renault). 

HZS Karlovarského kraje 

nální jednotky ze stanic Náchod 
a Dobruška a JSDH Nové Město 
nad Metují. Kamion našli hasiči 
převrácený na bok, uvnitř byl 

profesionální jednotky z Neratovic 
a Mělníka společně s dobrovolnými 
jednotkami z Kostelce nad Labem 
a Neratovic. Zároveň bylo nutné 
zálohovat stanici Mělník, a tohoto 
úkolu se zhostila dobrovolná jed-
notka z Mělníka, která držela poho-
tovost na své zbrojnici. Po příjezdu 
na místo velitel zásahu okamžitě 
nařídil evakuaci zasaženého šesté-
ho a následně i sedmého patra z dů-

uvězněn řidič. Aby mu pomohli 
ven, museli rozbít čelní sklo. 
Řidič byl poté schopen vylézt 
z auta sám, v péči ho měla po-
sádka ZZS. Jednotky dále zabez-
pečily havarovaný vůz, uniklo 
z něj do okolního prostředí asi 
100 litrů nafty. Další množství 
odhadované asi na 450 l it r ů 
museli hasiči přečerpat do sudů, 
nádrž se jim podařilo kompletně 
vyprázdnit. O úniku látky byli 
vyrozuměni zástupci orgánů 
ochrany životního prost ředí. 
Kamion převážel OSB desky, ná-
klad musel být nejprve přeložen, 
aby mohla specializovaná firma 
vozidlo vyprostit.

dle zprávy Martiny Götzové, 
tiskové mluvčí HZS 

Královéhradeckého kraje, 
foto:  HZS KHK/Michal Fanta

vodů značného zakouření. Hasiči 
násilně vstoupili do bytu, ze které-
ho kouř vycházel, a zahájili hasební 
práce jedním proudem C. Současně 
se snažili zjistit, jestli se v bytě 
nenachází nějaké osoby. Po vy-
klizení horních pater bylo nutné 
evakuovat obyvatele i ze čtvrtého 
a pátého patra. Počet osob rychle 
narůstal a s jejich evidencí velmi 
pomohla Policie České republiky.  
Celkem bylo nuceno opustit své 
obydlí 148 osob. Mezitím hasiči 
zahasili byt, ale vlivem silného 
zakouření bylo nutné celý prostor 
nejdříve odvětrat od zplodin hoře-
ní. Z tohoto důvodu byla nasazena 
přetlaková ventilace. Ta urychlila 
proudění vzduchu v budově a tím 
i odvětrání chodeb. V zasaženém 
bytě zatím probíhalo vyhledávání 
případných osob, ale jedinou obětí 
požáru byla nakonec kočka, která 
se schovala pod topení. Po odvětrá-
ní se obyvatelé ze čtvrtého a pátého 
patra mohli vrátit do svých bytů. 
Jeden z obyvatelů čtvrtého patra 
si při evakuaci omylem zabouchl 
dveře, a tak mu hasič pomohli 
pomocí speciálního nářadí otevřít 
byt bez poškození zámku a dveří. 
Při požáru nebyl nikdo zraněn 
a předběžná škoda byla stanovena 
na 300 000 Kč. Příčina požáru je 
doposud v šetření.

dle zprávy 
ppor. Ing. Jana Sýkory, Dis., 

HZS Středočeského kraje
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HO-ŘÍ aneb hasiči mezi linkami notové osnovy
Hned v úvodu se doznáváme, že naše snaha podívat se na hasiče optikou linek notové os-
novy, je  snahou krajně bláhovou. Jde totiž o šíři tématu, které vzniká mezi hasiči a hudbou. 
Může se jednat o hasičské dechové hudby stejně jako o písničky o hasičích v repertoáru pěvců 
různorodých žánrů. Nemůžeme však jinak. Hasiči a hudba k sobě patří! Ostatně, už samotný 
signál HO-ŘÍ je dvoutónovým zvukem. Pravda, už sice nezní z tradiční hasičské trubky. Pořád 
však platí, že  signál požárního poplachu se vyhlašuje napodobením hlasu trubky troubící tón  
„HÓ-ŘÍ“, „HÓ-ŘÍ“ po dobu jedné minuty.

Inspirace hasiččinou 
Kromě toho, že hasiči coby 

mnohdy kvalitní muzikanti hudbu 
produkují, stávají se často inspirací 
i pro jiné tvůrce a interprety.  Za-
čneme pěkně „ z gruntu“ od české 
lidové písničky, hasičské polky. 
Třeba  s tímto textem: Ta hasičská 
zbrojnice, chlouba naší vesnice.  
Uniforma, helmice, udržujeme 
tradice… Nebo můžeme zmínit 
již klasický a chytlavý text: Co jste 
hasiči, co jste dělali… Hasiči 
ovšem inspirovali i populárního 
zpívajícího právníka Iva Jahelku. 
Důkazem je jeho Hasičská balada. 
Pokud  si pamatujete, tak (již před 
více lety) bylo v našich zeměpis-
ných šířkách populární duo Těžkej  
Pokondr (Miloš Pokorný a Roman 
Ondráček).  Z jejich bavičské tvůrčí 
dílny putoval k posluchačům song 
Hasiči, has! 

Dechovka SDH Boletice
Nositeli hudebních tradic mezi 

hasiči jsou však zejména hasičské 
dechové hudby. Za zmínku stojí 
bezesporu hasičská dechová hud-
ba z Lysé nad Labem, hasičské 
hudby ze Skutče, Dolních Životic,  
Havlíčkova Brodu  a dalších míst. 
Potkávají se například na tradič-
ním festivalu hasičských hudeb 
v Pelhřimově. U profesionálních 
hasičů funguje zase hudba při HZS 
Olomouckého kraje. Hasičskou 
dechovku najdete i v jedné z největ-
ších českých obcí, která (navzdory 
počtu  4500 obyvatel) není městem. 
Jde o Bolatice v Moravskoslezském 
kraji.  Tradice dechového orchestru 
SDH Bolatice sahají do poloviny 
sedmdesátých let minulého století, 
kdy místní nadšenci založili dětský 
dechový orchestr. Toto hudební 
těleso prošlo v průběhu času mnoha 
změnami. Jelikož věkový průměr 
v té době nepřesáhl osmnáct let, 
byl celkem trefně pojmenován na 
Dechový orchestr mladých. Nedíl-
nou součástí života orchestru však 
byla obnova členské muzikantské 
základny. Hudebníci, kteří přesáhli 
„plnoletou“ věkovou hranici, byli 

nahrazování mladšími. Působili 
pak v jiných orchestrech a kape-
lách. V rámci dalších organizač-
ních změn v roce 1994 již vzniká 
Hasičská dechová kapela při SDH 
Bolatice. Vycházela z členské 
základny  předchozích uskupení. 
Převážnou část repertoáru orchest-
ru tvořily a stále tvoří české lidové 
písně.  Pole působnosti současného 
uskupení je rozmanité. Orchestr 
nejen vystupuje u příležitostí 
mnoha kulturních a sportovních 
akcí pořádaných Sborem dobrovol-
ných hasičů Bolatice, zájmovými 
spolky v obci a Obecním úřa-
dem Bolatice, ale vystupuje také 
v sousedních obcích a např. také 
v Opavě. Častějšími se stávají i vy-
stoupení v zahraničí. Hasičskou 
dechovku si již mohli poslechnout 
posluchači v Polsku, Německu 
a na Slovensku. Součástí dechovky 
je i taneční kapela Klasik, která 
převážně vystupuje u příležitosti 
plesů, tanečních kursů a jiných 
kulturních akcí.

Hasičská muzika 
ze Skutče

V roce 2018 proběhla přehlídka 
amatérských scén Divadelní Přiby-
slav. Úspěch hasičské hudby na této 
přehlídce velmi pěkně zaznamenal 
Ivo Havlík. Dejme mu slovo… 
„Poprvé v dlouholeté historii pěta-
třiceti přehlídek amatérských scén 
Divadelní Přibyslav jeviště měst-
ského Domu kultury neobsadili 
herci. Na příslovečných prknech, 
která znamenají svět, je pro změnu 
vystřídala dechová kapela. Pod 
názvem Hasiči hrají ochotníkům 
v pátek 12. října 2018 vystoupila 
Ševcovská a hasičská muzika 
ze Skutče. Její kapelník Josef Skála 
připomenul, že je to rovných 30 let, 
co hrají v hasičských stejnokro-
jích, a v hledišti zvlášť srdečně 
pozdravil rodinu kominického 
mistra Jaroslava Vody z místní 
části Přibyslavi, z Hřiště. Řekl o 
ní, že je velký fanouškem právě této 
hasičské dechovky, na její koncerty 
jezdí široko daleko. Sólisté hudby 
proto přibyslavskému kominíkovi 
zazpívali píseň s příslovečným 
názvem Kominíček. Zazněly sklad-
by české a moravské dechovky. 

Některé, například Zelení hájové, 
si publikum zazpívalo. Tečku 
za déle než hodinovým koncertem 
patnáctičlenný orchestr udělal 
Modřanskou polkou Jaromíra Vej-
vody, která se pod názvem Škoda 
lásky stala největším hitem II. svě-
tové války. Ředitelka Kulturního 
zařízení města Přibyslav Zdenka 
Valnerová Ševcovské a hasičské 
muzice ze Skutče předala symbol 
letošní Divadelní Přibyslavi - sošku 
Shakespearova Hamleta, kterou 
vytvořila přibyslavská keramička 
Jana Březková“, napsal tehdy pan 
Havlík.  

Muzikanti-hasiči z Lysé 
nad Labem 

Významným hasičským hu-
debním tělesem je určitě dechová 
hudba z Lysé nad Labem. Vzniká 
již v roce 1963. Stačí zalistovat 
její kronikou. Byla a je úspěšná 
nejen v tuzemsku, ale i v za-
hraničí. Co si muzikanti-hasiči 
do kroniky zaznamenali? Na-
mátkou vybíráme… Rok 2018:  
Na výročí hasičů účinkovali jsme 
v Sadské, ve Stráži pod Ralskem, 
a hlavně u našeho domovského 

Hasičská hudba Božejáci. 

Hasičská hudba z Lysé nad Labem v ulicích Drážďan. 

Božejáci zorganizovali i benefiční akci na pomoc Ukrajině. 

Škoda, že snímky nemají hudební stopu. V plné hudební parádě...Zpívající hasič (nebo i hasící zpěvák?) Dan Moravský vydá na správném "stereu" za celou kapelu. 

Častá vystoupení pod širým nebem. Hasiči-hudebníci z Dolních Životic. 

I historický hasičský "poplach" může být tak trochu hudebním vystoupením.  

sboru – hasičů z Lysé n.L.- spo-
lečně s mažoretkami Queens. Rok  
2017:  První koncert tohoto roku 
se uskutečnil v Drážďanech přímo 
v areálu zámku. Jednalo se o me-
zinárodní oslavu dne sv. Floriana. 
Rok 2016:  Orchestr vystupoval 
mimo jiné v Milovicích, Čelákovi-
cích a v rámci městských slavností 
„Lysá žije“. Přes léto pokračoval 
seriál koncertů „Dechovka na 
zámku“. Tentokrát jsme pozvali 
na jeden z koncertů i dechovou 
hudbu z Drážďan. Rok 2012:  
Zájezd letošního roku se konal 
koncem července na mezinárodní 
přehlídku dechovek k Balatonu. 
Orchest r úspěšně vystupoval 
v poměrně silné konkurenci z Ma-
ďarska, Německa a Švýcarska. 
Rok 2006: Hlavní akcí  byla účast 
na přehlídce hasičských dechovek 
v norském Oslo. Kapela pochodo-
vala městem Oslo za doprovodu 
policie na koních, koncertovala 
na jednom z hlavních náměstí 
a společně s uskupením Oslo Bra-
nvessen Musikkorps na koncertu 
v místní hale.

Dechová hudba 
Dolní Životice

Pod hlavičkou sboru dobrovol-
ných hasičů působí i dechová hudba 
z Dolních Životic, malebné vesnice 
u Opavy. Repertoár dechovky tvoří 
skladby známých autorů i lidové 
písně z Čech  a Moravy.  Dechová 
hudba reprezentuje hasiče a obec 
Dolní Životice na mnoha veřej-
ných produkcích v okrese Opava, 
Bruntál a také v zahraničí, a to 
sousedním Polsku, např. již tra-
dičně v polských Wiechovicích. 
Dechovka je zvána často k dopro-
vázení zesnulých v blízkém i širo-
kém okolí, ale také do  mnohem 
vzdálenějších obcí. 

Božejáci  z jihu Čech
Božejáci jsou jihočeskou hasič-

skou dechovkou, která byla založe-
na již v roce 1904. Název kapely je 
odvozen z vesnice Božejov, která 
leží mezi Pelhřimovem a Kamenicí 
nad Lipou.  Božejáci hrají pro po-
těšení všech na plesech, zábavách, 
koncertech a festivalech, a to nejen 
na Vysočině, ale i po celých Če-
chách a na Moravě. V průběhu let 
Božejáky vedlo již mnoho kapelní-
ků a v obsazení kapely se vystřídala 
řada výborných muzikantů.

Zpívající hasič 
na závěr…

Relativní novinkou na české 
hudební scéně je pak zpívající 
hasič Dan Moravský. Jak se z něho 
stal zpívající hasič? Dejme slovo 
Danovi… „Může za to vlastně 
další osudové setkání. Jako Janda 
revival jsem byl pozván na jednu 
hasičskou akci. Nepřikládal jsem 
tomu žádný zvláštní význam, zkrát-
ka přijedu, odzpívám, pobavím 
a zpátky domů, jako vždy. Jenže 
tady to nebylo jako vždy, hasiči 
mě absolutně dostali. Takovou 
atmosféru, jakou tam dokázali 
udělat, to jsem ještě nezažil. Zůstal 
jsem samozřejmě i po vystoupení 
a nestačil jsem se divit, jaké z těch 
chlapů lezly historky a zážitky, jak 
jako hasiči fungují, co všechno 
dělají. V ten moment mi to došlo, 
jo chci být taky hasič a hlavně chci 
pro ně a o nich zpívat.“

Připravil Mirek Brát
s využitím textových a obrazo-

vých zdrojů z webových prezen-
tací zmiňovaných subjektů i jed-

notlivců plus zdroje SH ČMS, 
obec Provodov, obec Suché 

Lazce, web Dana Moravského)
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Za hasičskou historií do obce Bezdědovice 
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 
sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podí-
váme do obce Bezdědovice v okrese Strakonice v Jihočeském kraji. 
Žije zde necelých 400 obyvatel. První písemná zmínka je již z roku 
1186. Vznik obce patrně souvisí se zlatonosnou naplaveninou tamního 
Závišínského potoka. Jak se odvíjela historie bezdědovického sboru 
dobrovolných hasičů?   V roce 1935 vychází zákon o civilní protiletecké 
ochraně a v souvislosti s tímto zákonem je vydáno nařízení, aby v každé 
obci byl ustaven sbor dobrovolných hasičů. Obecní zastupitelstvo svolalo 
dne 2. února občany z celé obce na společnou schůzi, která se konala 
v sále hostince. Na schůzi se dostavilo 103 občanů. Ustavující valná 
hromada svolána na 5. února a pod vedením župního starosty Janovského 
z Blatné, byly provedeny volby do správního výboru. Nově ustavený 
sbor požádal osadní zastupitelstvo o darování místa na stavbu požární 
zbrojnice a místa pro cvičiště. Ke konci roku 1936 má sbor 30 činných, 
36 přispívajících členů, 7 činných členek, 33 chlapců žactva a 21 dívek. 
Členové sboru byli velmi činní i po stránce kulturní. Postavili si v sále 
nové jeviště a pravidelně nacvičovali divadelní hry. Ve válečných letech 
1939–45 byla činnost hasičských sborů omezena. Členové se soustředili 
hlavně na údržbu stříkačky, nářadí a výstroje. Pokračovali v kulturní 
činnosti a sehráli několik divadelních her. Po osvobození se začalo 
s novou činností, 17. března 1949 se zakupuje pro místní hasičský sbor 
osobní auto, aby se mohla motorová stříkačka převážet na místa požárů. 
Na koupi auta byla mezi občany uspořádána sbírka. V roce 1950 převzal 
stát péči o vybavení sborů a při nastalé reorganizaci byl bezdědovický 
sbor dobrovolných hasičů změněn na místní jednotu Československého 
svazu požární ochrany.

 zdroj foto: FB SDH Bezdědovice

HASIČSKÁ HISTORIE

V dubnu  se konalo na krajském úřadu Kraje Vysočina vyhlášení pro-
jektu Recyklujte s hasiči, který Kraj Vysočina vyhlásil již v roce 2010. 
Do soutěže sběru elektroodpadu se v roce 2021 zapojilo 124 sborů z Kraje 
Vysočina.  Kraj uzavřel se společností ELEKTROWIN a.s. smlouvu 
o spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení 
a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina“ a na podporu sběru 
vysloužilých elektrospotřebičů oceňuje nejlepší SDH v kraji. Finanční 
dar v celkové výši 80 000 Kč byl rozdělen mezi 5 SDH. 1. místo SDH 
Dolní Cerekev, okres Jihlava,   8,95 tun. 2. místo SDH Kamenice, okres 
Jihlava, 8,65 tun. 3. místo SDH Žďár nad Sázavou 2 – zámek, 8,33 tun. 
4. místo SDH Křídla,okres Žďár nad Sázavou, 7,36 tun. 5. místo SDH 
Vyskytná okres Pelhřimov 7,12 tun.

dle zprávy  Bc. Andrey Dopitové DiS., starostky OSH Jihlava

 INFO PRO HASIČE

I na Slovensku se potýkali s rizikem požárů 
v přírodním prostředí 
Stejně jako u nás, i hasiči na Slovensku čelili v období nástupu jara riziku 
požárů v přírodním prostředí.  Pro okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto 
byl dokonce vyhlášen zvýšený stupeň rizika vzniku požárů. Zakázáno 
bylo i kouření a manipulace s otevřeným plamenem na místech se zvý-
šeným rizikem vzniku požáru. Samozřejmě bylo zakázáno i vypalování 
travního a stromového porostu stejně jako rozdělávání ohňů na rizikových 
místech.  Ani to však nezabránilo velkému požáru v obci Nesluša v okrese 
Kysucké Nové Mesto.  Plameny se navíc rozhořely na obtížně přístupném 
místě. Hořel mladý les na celkové ploše dvou hektarů. Ke slovu se tak 
dostaly i lopaty a hasicí vaky. Technika dostala při transportu k místu 
požáru pořádně zabrat. Na místě zasahovalo velké množství profesio-
nálních a dobrovolných hasičů. V terénu bylo celkem deset hasičských 
automobilů. Ani starší technika se nenechala zahanbit. 

zdroj foto DHZ Nesluša  

Hasiči z Buřan „zachraňovali“ Mistra Jana Husa

Hasiči z Buřan jsou jedna velká rodina. 

SDH Buřany na Semilsku byl založen na jaře 
v  roce 1892 a v tehdejší době neměl problé-
my s členskou základnou. Obec měla s osadami 
přes tisíc obyvatel a hlavně fungovala prospe-
rující textilka. Tento stav trval až do konce čty-
řicátých let minulého století.

Tuto dobu proslavilo zejmé-
na hasičské ochotnické divadlo. 
Zvláště v zimních měsících, kdy 
se nepracovalo na polích, se hrálo 
i dvakrát za měsíc. V létě byla ak-
tivita menší, přesto se občas hrálo 
v přírodním divadle. Hasičům 
dodnes zůstala na plátně malo-
vaná pozadí a úžasná opona. Pro 
nedostatek vhodných skladovacích 
prostorů jsou tyto rekvizity trvale 
zapůjčeny Krkonošskému muzeu 
v Jilemnici, kde jsou také vystave-
ny. Rok 1948 znamenal pro divadlo 
konec činnosti.

Úbytek obyvatel
Výrazným zásahem do členské 

základny bylo uzavření textilky 
začátkem padesátých let. Od to-
hoto okamžiku trvale klesal počet 
obyvatel a členů SDH zejména 
z důvodu, že.lidé odcházeli za prací 
do jiných lokalit. Sbor si také zažil 
nelehkou krizi v devadesátých le-
tech minulého století, kdy hrozilo, 
že zcela zanikne. Situace byla tak 
vážná, že hasiči ani neoslavili sté 
výročí založení sboru. Nakonec 
v sobě zbytek členů našel sílu 
a snahu o znovuoživení činnosti.

Sborový restart
Počátkem nového t isícilet í 

se do sboru přihlásilo několik 
žen, a protože měly dobré nápady, 
vymyslely několik akcí, kterými 
na sebe sbor upozornil a tím doká-
zal získat finance do své pokladny. 
„Kopírovat okolní sbory nemělo 
smysl. Postupně jsme získávali 
vlastní image. Dnes s odstupem 
času můžeme směle konstatovat, že 
se nám to podařilo. V průběhu roku 

začínáme s instruktážním pletením 
pomlázek na Bílou sobotu. Využí-
váme toho, že v nejbližším okolí 
hasičárny roste kolem sedmdesáti 
vrb a o vrbové proutí není nouze. 
Lektory jsou někteří členové sboru 
a také pan Jaroslav Brož z Vojtěšic, 
který je známý pletením košíků. 
Děti se nejen naučí plést pomlázky, 
ale mohou si také obarvit kraslice. 
Rok 2019 byl rekordní, svou roli 
sehrálo nádherné počasí. Dorazilo 
neuvěřitelných sto dvacet lidí,“ 
upřesnil jednatel sboru Arnošt 
Šír. K dalším akcím sboru patří 
Slet čarodějnic, na kterém jsou 
připraveny soutěže pro děti. Jedna 
soutěž je věnována také dospělým 
návštěvníkům. Probíhá střelba 
ze vzduchovky a turnaj v šipkách. 
Atrakcí pro děti je jízda na koních, 
součástí reje čarodějnic je lampio-
nový průvod.

Hasiči na golfu
„Na jaře jsme vždy pořádali 

akci, která se naprosto liší od čin-
nosti jiných hasičských sborů. 
Je jím luční cross-golfový turnaj, 
který probíhá na krkonošských 
loukách. Polní hřiště má 9 jamek 
a táhne se z Razsoch až po kon-
činský les. Na loukách ale nesmí 
být vyrostlá tráva. Vybíráme na 
startovné, které pokryje občerst-
vení na dvou zastávkách a závě-
rečný „banket“. Sportovní úroveň 
sice není příliš vysoká, o to vyšší 
je úroveň společenská, jde o po-
bavení. Předepsaným vybavením 
závodníků jsou holínky, montérky 
a čepice na způsob kdysi oblí-
bených „zmijovek“,“ připomněl 
Arnošť Šír. Ženy z Buřan a okolí 
se scházejí v hasičárně, aby oslavily 

Den matek. Hasiči jim na tuto akci 
vždy finančně přispívají. Závěrem 
roku je rozsvěcován od L.P. 2009 
vysoký vánoční strom. Tato akce 
je hojně navštěvovaná, končívá 
dlouho po půlnoci. Zajímavostí 
je skutečnost, že vánoční strom 
rozsvěcuje buď nejstarší občan, 
význačný rodák, zasloužilý hasič 
apod.

„Záchrana Mistra Jana“
Tradiční byla také účast hasičů na 

Dřevosochání ve Františkově. Tam 
s ruční stříkačkou zachraňovali v 
oživlých kostnických obrázcích 
Mistra Jana Husa z plamenů hra-
nice. Když už je vzpomenuta ruční 
stříkačka, je třeba uvést, že se v roce 
2019 zúčastnila setkání stříkaček 
v rámci 120 let založení firmy 
Stratílek ve Vysokém Mýtě. Hasi-
če z Buřan potěšilo, že v kategorii 
dvoukolových „sundávacích“ stří-
kaček byla nejstarší, neboť pochází 
z roku 1903. Pro nedostatek místa 
ji mají hasiči trvale deponovanou 
v hasičské expozici v muzeu Starý 
kravín ve Františkově. „Ze všech 
našich akcí si vedeme podrobnou 
fotodokumentaci. Fotokroniky jsou 
pro návštěvníky našich akcí vždy 
dostupné a také jsou jimi náležitě 
oceňovány. Naším trvalým zájmem 

je udržovat hasičskou zbrojnici a její 
okolí ve výborném stavu. Největším 
počinem bylo vyvrtání studny a za-
vedení vody do schůzovní místnosti 
k baru. Je napojena na průtokový 
ohřívač. Z vydělaných peněz z ob-
čerstvení při akcích jsme zakoupili 
prostorný hangár, také gril a další 
věci,“ uvedl jednatel.

Výročí na obzoru
V současné době je ve sboru 

30 členů, ale situace není příliš 
optimistická. Sbor rychle stárne 
a mladých lidí, kteří by nahradili 
starší členy, se nedostává. Značné 
procento členů jsou ti, kteří mají sice 
stále kladný až vřelý vztah k Buřa-
nům, ale žijí a pracují jinde. Z toho 
důvodu hasiči podchytili pro činnost 
také rekreanty. „Výše zmíněné akce 
se však vloni a předloni vlivem 
pandemie Covid-19 neuskutečnily, 
naše činnost byla nulová. Ze srdce si 
přejeme, aby tento rok byl příznivěj-
ší, aby lidé na akce opět rádi přišli, 
bavili se a byli spokojení. A my ve 
sboru doufáme, že nám letos situace 
umožní důstojně si připomenout 130 
let trvání sboru,“ dodal Arnošt Šír.

S přispěním Arnošta Šíra - 
Věra Nutilová,

foto: archiv SDH Buřany

Informace o grantech Nadace pro podporu 
hasičského hnutí v České republice

Nadace pro podporu hasičského 
hnutí v České republice (se sídlem 
Husova 300, 582 22 Přibyslav) vy-
hlašuje výběrové řízení na pomoc 
dobrovolným a profesionálním 
hasičům v ČR na rok 2022, nadace 
bude rozdělovat finanční příspěvky 
organizacím působících v oblasti 
požární ochrany v jednotlivých re-
gionech v ČR. Nadace bude granty 
poskytovat na činnost hasičů 
ve čtyřech základních oblastech: 

První oblast zahrnuje muzej-
nictví, výstavní a archivní činnost 
dokumentů přibližující záslužnou 
práci hasičů, jako jsou regionální 
muzea a síně hasičských tradic 
ve sborech, na částečnou úhradu 
nákladů spojených s ošetřováním 
sbírkových předmětů včetně jejich 
restaurování. 

Druhá oblast zahrnuje úhradu 
nákladů spojených se získáváním 
nových exponátů, různých před-
mětů dokumentující vznik, vývoj 
a současnost hasičského hnutí např. 
zhotovení sborového praporu. 

Třetí oblast směřuje na publi-
kační činnost, jako je vydávání 

odborné literatury, materiálů o po-
žární prevenci a o historii hasičstva 
v jednotlivých regionech, které 
budou sloužit hasičům i široké 
veřejnosti. 

Čtvr tá oblast je zaměřena 
na opravu a údržbu zámku v Přiby-
slavi, kde sídlí Centrum hasičského 
hnutí a v provozu je Stálá expozice 
požární ochrany. Na provoz hasič-
ského muzea včetně doplňování 
expozic o nové exponáty a úhrady 
nákladů za pronájem majetku. 

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 
hasičů Čech, Moravy a Slezska 
v celé ČR a organizace i občanská 
sdružení, které chtějí pomáhat 
hasičům v jednotlivých regionech. 
Termín vyhlášení grantového 
programu: 

1.2.2022. 
Termín uzavření grantového 
programu:

31.10.2022. 

Podmínky pro udělení grantů: 
1. písemná žádost podepsaná 

statutárním zástupcem, IČO or-
ganizace, se zdůvodněním, jaká 
činnost bude podporována. Podle 
možností zaslání projektu včetně 
rozpočtu na akci. Číslo bankovní-
ho účtu, na který budou po schvá-
lení grantu finanční prostředky 
odeslány. Formulář žádosti na 
www.nphh.cz. 

2. příjemce se zavazuje podat 
zprávu o využití poskytnutého 
grantu v termínu uvedeném ve 
smlouvě. 

3. přednost budou mít projekty 
krátkodobé, realizované do jed-
noho roku. 

4. O výsledku výběrového ří-
zení budou žadatelé vyrozuměni 
po jednání správní rady do konce 
roku 2022. 

Bližší informace získáte v sídle 
nadace na adrese Husova 300, 
582 22 Přibyslav. 
tel.: 569 430050
mobil: 724263160
e-mail: jpatek@chh.cz
web: www.nphh.cz

Pozor při jarních procházkách! Dětské maškarní v SDH Paseky

V dubnu přijalo naše operační 
středisko informaci o pádu osoby ze 
žebříku do několikametrové hloubky. 
Událost se stala v oblasti přírodní re-
zervace Vratíkov nedaleko Boskovic. 
Na místo vyrazili hasiči vč. příslušní-
ků s lezeckou specializací ze stanice 
Blansko a Boskovice, dobrovolní 
hasiči z Vratíkova a hasiči-letečtí zá-
chranáři na palubě policejního vrtul-
níku. Za 9 minut od ohlášení události 
byla první jednotka na místě zásahu. 
Hasiči zjistili, že mladý muž spadl do 
skalní průrvy a zůstal zraněný asi 6 
metrů hluboko. Hasiči i posádka ZZS 
sestoupili ke zraněnému a poskytli 
mu první pomoc. Následovala pří-
prava na transport z hloubky. Pomocí 
nastavovacích žebříků, transportní 
vany a lanové techniky vyprostili ha-
siči mladíka přibližně po půl hodině 
ze skalní průrvy a transportovali jej 
k vrtulníku záchranné služby, který 
přistál na nedaleké sinici. Provoz 
byl během zásahu zastavený. Hasiči 
také poskytli posttraumatickou péči 
blízké osobě zraněného muže, která 
byla na místě.  Celá záchranná akce 
od ohlášení události na operační stře-
disko po ukončení zásahu a předání 
místa Policii ČR trvala přibližně 80 
minut. 

Jaroslav Mikoška - tiskový 
mluvčí HZS JmK 

V dubnu uspořádal Sbor dobrovol-
ných hasičů z Pasek dětské maškarní. 
Akce se zúčastnilo téměř 45 dětí, 
a to nejen z Pasek a okolí, ale přišly 
i ukrajinské děti s maminkami, které 
v Pasekách nalezly nový domov 
v ubytovně Václavka a kterým jsme 
půjčili též kostýmy, by nebyly uchu-
zeny o tu pravou zábavu. Kromě 
tancování byly pro děti připraveny 
i různé soutěže o ceny. Všechny děti 
si odpoledne moc užily! 

Jana Vaněčková, SDH Paseky
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Delegace z Dánska v čele s dánským ministrem pro imigraci a inte-
graci navštívila generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 
ČR (HZS ČR), kde se v rámci prezentace náměstka generálního ředi-
tele HZS ČR pro IZS a operačního řízení Petra Ošlejška dozvěděla, 
jak Česká republika 
postupovala v řeše-
ní uprchlické krize. 
Společně navšt í-
vili Národní ope-
rační a informační 
středisko (NOPIS) 
a také Národní asi-
s tenčn í  cent r u m 
pomoci Ukrajině 
(NACPU). 

ze zdroje HZS ČR

Hasiči na síti LVI.

V dnešním čísle Hasičských novin se v naší pravidelné rubrice za ha-
sičskou webovou prezentací vypravíme do Lišova, města v Jihočeském 
kraji. Leží na svazích Lišovského prahu podél silnice I/34 mezi Českými 
Budějovicemi a Třeboní. Žije zde přibližně 4 500 obyvatel a patří mezi 
největší města okresu České Budějovice. Sbor dobrovolných hasičů zde 
vznikl již v roce 1875 a dodnes tu má velice silnou tradici a početnou 
členskou základnu. V Lišově je zřízena zásahová jednotka SDH obce 
fungující ve statusu JPO III. JSDHO zasahuje nejčastěji s profesionály 
z HZS České Budějovice a HZS Třeboň. Lišovští hasiči jsou proslulí 
zejména letitými úspěchy na sportovním poli. Momentálně mají dvě druž-
stva mužů a tři družstva žen. V oddíle je také přes 50 mladých hasičů, 
kteří soutěží za žáky i dorost. Základní soutěží je celorepubliková hra 
Plamen. I tyto aktivity dokumentuje lišovský hasičský web umístěný 
na nezabezpečené doméně prvního řádu. Zaujal nás střídmou slušivou 
grafikou i velmi kvalitními fotografiemi. Web i má i vlastní vyhledávač 
a přehledné členění obsahu pomocí štítků. Je i dobře aktualizovaný. 
Z hlediska rychlosti načítání obsahu funguje rovněž bezchybně. Pokud 
bychom hodnotili nikoli webovou prezentaci, ale například nějakou hu-
dební kompozici, napsali bychom, že „žádná nota nechybí, žádná nota 
nepřebývá“. Je vidět, že byla tato hasičská prezentace „vytvořena s láskou 
k SDH Lišov“, jak je na webu explicitně zmíněno. 

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase

I rokem 2022 vás v Hasičských novinách provází rubrika, ze které by mož-
ná 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 květnu před devíti 
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 2013,  kdy  dobrovolní hasiči z Ostravy 
opět hromadně darovali krev. Pět desítek dobrovolných hasičů z Ostravy 
přišlo do Krevního centra Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě darovat 
svou drahocennou krev, mnozí z nich ji darovali zcela poprvé. Do třetího 
ročníku akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ se během května 2013 
zapojilo v rámci Moravskoslezského kraje několik stovek dobrovolných 
hasičů. Dárcovství si organizovaly okresy zvlášť. Akci „Daruj krev s dob-
rovolnými hasiči“ vyhlásilo Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského 
kraje. Květnový termín souvisel se svátkem svatého Floriana, patrona 
hasičů, který připadá na 4. května. 

s použitím zdroje HZS MSK

Úvodní strana webu

Stránky SDH Lišov  
http://www.sdhlisov.cz/

VE ZKRATCE

Na cestě do oblak třeba po čtyřech

Cesta od úpatí po úbočí, až na vrchol, je velmi náročná. 

Netradiční soutěž v požárním útoku probíhá 
od roku 2016 v Bukovině u Čisté v okrese Se-
mily v přírodním areálu Pod Kaňkem. Už název 
Ski Run Fighter napovídá, že „cesta do oblak“ 
je náročná výzva pro bojovníky. 

„Hasiči-alpinisté“
Ke dvěma terčům za vrcholem 

kopce jsou nuceni soutěžící pře-
konat převýšení 23 metrů a sklon 
tratě 45°. Takže je na každém, 
jakým způsobem se na vrchol s ha-
dicemi dostane. „Poslední ročník 
byla trať ve velmi dobrém stavu, 
pamatuji ale, že po vydatných 
deštích soutěžící okusili dokonce 
sjezd na botách nebo kotrmelce 
směrem zpět. A na kopec dorazili 
totálně vyčerpaní a navíc kvalitně 
obalení zdejším marastem,“ vzpo-
mínal s úsměvem jeden ze členů 
pořádajícího sboru a bývalý sta-
rosta obce Jiří Hanousek. Zahájení 
se zúčastnilo nejen vedení zdejšího 
sboru, ale také zástupci obce, sta-
rosta obce a velitel v jedné osobě 
Jiří Ježek a místostarostka obce 
a hospodářka SDH Bukovina Jiřina 
Štilcová. Společně popřáli soutěží-
cím hodně sil a elánu při požárním 

útoku, který jim kromě fyzické ná-
mahy přinese také dobrou náladu.

Na Kaňk v každém 
věku

Výstupu na Kaňk se zúčastňují 
soutěžící nejen z okresu Semily 
a Jičín, ale také Pardubicka a Ha-
vlíčkobrodska. Domácí Bukovinu 
na poslední ročníku reprezentovala 
3 družstva mužů a 2 kolektivy žen, 
počet zúčastněných týmů se zasta-
vil na čísle 23. V družstvech byly 
zapojeny všechny věkové kategorie 
od 16 do 63 let Útok se provádí 
se strojem PS-8, který hlasitě bublá 
ještě před startem. Nádrž s vodou 
během útoku není doplňována. 
Hasiči použijí dvě hadice B 75, 
čtyři hadice C pro dva proudy, dvě 
savice. Na provedení útoku mají 
družstva času dost – celé 4 mi-
nuty. U každého požárního útoku 
družstev nechybělo hlasité povzbu-

zování, které sílilo s přibývajícími 
metry cesty vzhůru. Za vrcholem 
kopce byly připraveny sklopné ter-
če a také několik ochotných kama-
rádů, kteří nejednoho unaveného 
soutěžícího byli ochotni podepřít 
a nechat vydýchat na své hrudi. 

Podpora Libereckého 
kraje 

„Výrazně pomohl dotační fond 
Libereckého kraje z programu 
Podpora Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska. Obec se v tomto 
případě podílela na dotaci třiceti 
procenty z poskytnuté částky, 
z níž byl f inancován pronájem 
areálu, časomíra a ceny,“ doplnil 
Jiří Hanousek. V přírodním areálu 
hasiči zajišťují nutné zázemí včetně 
stánků s chutným občerstvením. 
„Frčí“ uzeniny z udírny, sekaná 
v housce a bukovická speciální 
gulášová polévka. Vítězi posled-
ního ročníku se staly ženy Valteřic 
(67,91sec), stříbro braly hasičky 
Škodějova (69,26), místo třetí 
obsadila Bukovina B (76,17). V ka-
tegorii mužů se mohutně radovala 
domácí Bukovina C, která dosáhla 
skvělého času 46,17, druhé místo 
si odvezla Voleč B – 47,56 a třetí 
Nedaříž – 48,32. Všem soutěžícím 
byly předány věcné ceny a diplomy, 
těm nejlepším poháry.

Epilog
Sbor má v současné době 88 čle-

nů, z toho 31 žen. Do netradiční 
soutěže zapojili rekordních 5 druž-
stev s 35 členy, které tvořily 39,7% 
členské základny. Znamenalo to 
mimo jiné, že mnozí hasiči z obslu-
hy ve stáncích museli na nezbytnou 
dobu odložit zástěry a naběračky 
a postavit se na start.

Věra Nutilová, 
foto: Jiří Hanousek

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Centrum hasičského hnutí Přibyslav 
a 

Ústřední odborná rada historie a muzejnictví SH ČMS

vyhlašují

XV. SOUTĚŽ HASIČSKÝCH KRONIKÁŘŮ
pro hasiče, členy záchranných složek, kronikáře a všechny zájemce o historii a dokumentaci 

hasičstva u nás 

v následujících oblastech
1. Hasičská dokumentační fotografie 3 až 10 ks

2. Hasiči v odboji za druhé světové války
3. Jak jsme pořizovali historický prapor

Přihlášení a zaslání soutěžní práce je možno nejpozději do 30. listopadu 2022.
Přihláška je ke stažení na www.dh.cz, www.chh.cz 

Práci lze zaslat poštou na adresu tajemnice rady: Petra Myslínová Cejpková, Čisovice 11, 252 
04 či elektronicky na email: petra.cejpkova@seznam.cz – na tomto emailu si také můžete 

vyžádat formulář přihlášky do soutěže.
Vyhodnocení soutěže proběhne na zasedání ÚORHiM na jaře 2023.

K jednotlivým vyhlašovaným oblastem: 
1) Hasičská dokumentační fotografie

Do každé podkategorie je možno přihlásit maximálně tři fotografie. Nedílnou součástí 
fotografie musí být přiložený dokumentační záznam, který bude obsahovat základní 
data-datum pořízení fotografie, autora fotografie, popis zachycené události, identifikaci 
zachycených míst a osob. Předmětem hodnocení nebude pouze estetická a technická 
stránka fotografie ale také především její dokumentační hodnota vyplývající z úplnosti a 

přesnosti přiložené dokumentace.
Fotografie v tiskové kvalitě (min. 300 dpi, při rozměru 2091 x 2835 px, tj. 18 x 24 cm)

2) Hasiči v odboji za druhé světové války
Téma je inspirací pro zpracování závažné kapitoly v dějinách hasičského hnutí. V současnosti 
velice rychle ubývá pamětníků a přímých svědků daných událostí a mnohdy máme poslední 
možnost jejich vzpomínky zachytit. Vedle toho je možné vytěžit archivní prameny toho 
kterého sboru, popřípadě zasadit působení hasičů v uvedeném období do širších regionálních 

souvislostí.
Doporučený rozsah do 15 normostran včetně fotodokumentace a příloh.

3) Jak jsme pořizovali historický prapor
V posledních několika letech nastala renesance hasičských praporů a řada sborů si pořizuje 
tento artefakt. Vyhlášené téma má ryze dokumentační charakter. Je možné zachytit příběh 
vzniku praporu od první myšlenky přes různá jednání až po jeho realizaci. Je možno se věnovat 
heraldické náplni listu, vzniku různých návrhů, zachytit slavnostní předání či svěcení. Vedle 

toho je možné se věnovat i okolnostem pořízení historického praporu ve sboru v minulosti.
Doporučený rozsah do 10 normostran včetně fotodokumentace.

Setkání historiků, 
sběratelů a filatelistů 
Pardubického kraje

Skryté nebezpečí 
šlehačkových 
a sifonových 

bombiček

Hasiči pomohli 
s distribucí 
potravin 

na Ukrajinu

Ve východočeské Poličce pro-
běhlo 29. dubna 2022 setkání 
hasičských historiků, sběratelů 
a filatelistů Pardubického kraje. 
Součástí akce bylo i uctění památ-
ky hasičského činovníka Františka 
Procházky zavražděného nacisty  
v době druhé světové války. Ne-
chyběla ani exkurze do výrobních 
prostor závodu THT Polička či pro-
hlídka sbírky stabilních motorů 
v Kamenci. O poličském setkání 
najedete i reportáž v dalším čísle 
Hasičských novin.  

Únik oxidu dusného (N2O) byl 
námětem prověřovacího cvičení 
v moravskotřebovské firmě na plnění 
sifonových bombiček a bombiček 
pro výrobu šlehačky. Cvičení se zú-
častnily jednotky požární ochrany 
– profesionální z Moravské Třebové 
a dobrovolná ze Starého Města. „Pl-
nírna bombiček je vybavena detekto-
rem koncentrace N2O (rajský plyn). 
Ten po překročení mezní hodnoty 
spustí varovný poplach. Na zákla-
dě spuštění tohoto poplachu, byla 
provedena evakuace zaměstnanců 
vedoucím zaměstnancem směny. 
Po kontrole evakuovaných zaměst-
nanců bylo zjištěno, že se pohřešují 
3 zaměstnanci z provozu plnírny bom-
biček, tedy z místa úniku oxidu dusné-
ho,“ uvedl velitel stanice v Moravské 
Třebové npor. Ing. Tomáš Nárožný. 
Tato událost byla ihned nahlášena 
na tísňovou linku 150. Operační dů-
stojník Krajského operačního a infor-
mačního střediska HZS Pardubického 
kraje vyslal na místo dvě jednotky 
hasičů. Po příjezdu profesionální jed-
notky byl velitel zásahu informován 
o všech zaměstnancích, které nebylo 
možné vyhledat. „Průzkumná skupi-
na se vybavila dýchacím přístrojem 
a záchrannými nosítky a vstoupila 
do objektu zasaženého plynem a vy-
hledávala ztracené zaměstnance. Za-
sažené osoby byly postupně nalezeny 
a na nosítkách transportovány na 
místo předlékařské pomoci, kde jim 
byla nasazena kyslíková terapie,“ do-
dal Tomáš Nárožný. Během cvičného 
zásahu velitel zajistil uzavření přívodu 
plynu z velkokapacitního zásobníku 
do prostoru plnírny a vypnutí el. ener-
gie. Prověřovací cvičení bylo následně 
ukončeno a nyní bude vyhodnoceno. 

dle zprávy 
por. Bc. Venduly Horákové

HZS Pardubického kraje

Styční důstojníci HZS ČR za-
jistili na slovensko-ukrajinských 
hranicích předání české státní 
humanitární pomoci obyvate-
lům, kteří neuprchli před válkou 
a zůstávají nadále na Ukrajině. 
Jednalo se o bezmála 125 tun 
trvanlivých potravin, jako jsou 
těstoviny, paštiky či sušené mléko, 
a to v hodnotě přes 12 milionů 
korun (bez DPH). Na logistické 
akci participovali i slovenští hasiči 
a policisté. 

ze zdroje HZS ČR
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Nedaleko Plas 
"havaroval" autobus

Výcvik záchrany s pomocí 
raftů

Nejednalo se o skutečnou do-
pravní nehodu, ale o taktické 
cvičení složek IZS. Zúčastnilo se 
jej přes devadesát cvičících z řad 
HZS, dobrovolných jednotek, 
členů ZZS, příslušníků PČR a na 
tři desítky f igurantů (studenti 
Vyšší odborné školy zdravotnické, 
managementu a veřejnosprávních 
studií). Téma cvičení: U autobusu 
dojde při jízdě z Horního Hradiště 
do Plas k selhání brzd, to způsobí 
vyjetí mimo komunikaci a násled-
né převrácení autobusu na pravý 

K záchraně osob z vody se mů-
žeme dostat v jakémkoliv ročním 
období, jaro a léto jsou ale z vodác-
kého pohledu specifické. S blížícím 
se létem je proto dobré procvičit si 
některé vodácké dovednosti. Profe-
sionální hasiči procházejí pravidel-
ně výcvikem různých typů záchra-
ny z vodní hladiny, často využívají 
i raftové čluny. S pomocí plavidel 
se můžeme dostat třeba k tonoucím 
osobám, či vodákům, se kterými se 
převrátila loď na divoké vodě, řece 
nebo přehradě. Rafty jsou pak vždy 
v pohotovosti i při povodních. Aby 
se s nimi hasiči před sezónou opět 

bok. V autobusu se nachází větší 
počet zraněných osob. Některé 
osoby je třeba vyprostit. Na místo 
jsou povolány jednotky požár-
ní ochrany, ZZS a Policie ČR. 
Na místě hrozí nebezpečí dalšího 
sesunutí vozidla ze srázu a pora-
nění zachraňujících o zdemolova-
né konstrukce autobusu – proto 
záchranu a třídění raněných osob 
provádějí jednotky PO metodou 
START. Následně je předávají 
ZZS, které provádí retriage třídící 
a identifikační kartou. Policie ČR 

sžili, vyzkoušeli si během výcviku 
na řece Orlici základní povely 
pro kormidlování, jak se člun chová 
v různých situacích, a jak ho při 
nich ovládat. Přípravou nyní prošla 

na místě zajišťuje místo události, 
informace o postižených osobách 
a řízení dopravy. Pro složky IZS 
jsou podobná cvičení nejvyšší 
možnou formou odborné přípravy. 
Umožňují nám sladit a koordino-
vat naše činnosti tak, abychom 
byli na podobné situace připraveni 
a náš zásah byl co nejefektivnější. 
Jejich smysl se nám v praxi osvěd-
čil například při nehodách vlaků.

kpt. Mgr. Petr Poncar, 
HZS Plzeňského kraje

čtyřicítka profesionálních hasičů 
z celého kraje.

Martina Götzová, 
tisková mluvčí HZS KHK, 

foto: HZS KHK/Michal Fanta

Branný závod 
ve Spořicích

Taktické cvičení na únik 
chemických látek 

V sobotu 9. dubna 2022 se konala hasičská soutěž 
dorostenců a dorostenek v branném závodě ve Spoři-
cích. Byl to 1.ročník k uctění památky starosty SDH 
Petra Draksela. Do Spořic se sjelo celkem 22 dorostenek 
a dorostenců z chomutovského okresu, a to ze Spořic, 
Jirkova, Blatna, Strupčic a Hory sv. Šebestiána. Sou-
těžilo se v disciplínách např. střelba ze vzduchovky, 
znalosti topografických a grafických značek, signaliza-
ce, zdravověda, vázání uzlů, dále motání hadice „C“, 
chůze na chůdách a hod kostkou do kruhu. V kategorii 
dorostenek se utkalo 7 děvčat, z nichž se nejlépe vedlo 
Alexandře Theumerové z Jirkova, která si vybojovala 
první místo. Na 2. místě se umístila Aneta Landová 
ze Spořic a bronzovou příčku obsadila Leontýna Za-
dáková z Jirkova. V kategorii dorostenců si zazávodilo 
15 chlapců. Byl to napínavý boj do poslední minuty. 
Pro první místo si doběhl Denis Wachtfeidl ze Spořic, 
před Jakubem Gärberem a Vladimírem Pavlíčkem, 
kteří jsou též ze Spořic. Domácí vyladili formu natolik, 
že v této kategorii nedali ostatním sborům šanci dostat 
se na stupně vítězů.  Počasí bylo opravdu aprílové, 
chvilku sněžilo, chvilku svítilo sluníčko, ale jak bylo 
vidět, tak naší mládeži to vůbec nevadilo a užili si to. 
Děkujeme obci Spořice za možnost uspořádání této 
soutěže a těšíme se na příští ročník. 

DF, foto archiv sboru

Hasičské jednotky se Zdravotnickou záchrannou 
službou Ústeckého kraje a Policií ČR cvičily zásah na ne-
bezpečnou chemickou látku v areálu firmy Actherm v 
Chomutově, kde měla kvůli špatné manipulaci uniknout 
kyselina sírová a oxid chromový. Po smíchání obou látek 
měla nastat exotermická reakce, při níž vznikly toxické 
látky. Zasaženo mělo být celkem 10 osob. Cílem cvičení 
bylo ověření rozhodovacích schopností velitele zásahu, 
nasazení sil a prostředků při záchraně většího počtu 
osob a jejich dekontaminaci. Cvičení se zúčastnily tři 
profesionální jednotky a šest dobrovolných. 

HZS Ústeckého kraje
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Náš titulek neznamená požární poplach 
v nějakém orchestru. Basa je zde samo-
zřejmě slangový výraz pro vězení. „Basa“, 
kterou máme na mysli, to byla skutečná 
„arcibasa“. Fungovala do roku 1963, v roce 
1946 zde řádil rozsáhlý požár. Stalo se tak 
při vězeňské vzpouře, kterou potlačoval 
celý pluk námořní pěchoty. Bude pro vás 
jistě hračkou uhádnout název vězení i blíz-
ké velké americké město. Nevíte? Zkuste 
vyluštit tajenku naší křížovky…

Zdroj foto: User Edward Z. Yang 
on en.wikipedia, Public domain,

via Wikimedia Commons

ZAUJALO NÁS...

1.  Jednotka SDH u zásahu poří-
dit záznam dopravní nehody:

a)  může pouze zasahuje-li na mís-
tě sama bez jednotky HZS

b)  může pouze pokud ji to povolí 
operační středisko

c)  nemůže

2. Osoby, které poskytují na zá-
kladě výzvy příslušníka HZS 
ČR u zásahu osobní pomoc:

a)  nemusí zachovávat mlčenlivost
b)  musí zachovávat mlčenlivost

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

c)  musí zachovávat mlčenlivost po 
dobu plnění úkolu

3. Členové jednotek SDH u 
zásahu:

a)  mohou pořizovat i zveřejňovat 
obrazové záznamy osob

b)  nesmí pořizovat ani zveřej-
ňovat obrazové záznamy bez 
souhlasu dotčených osob

c)  mohou pořizovat, ale nesmí 
zveřejňovat obrazové záznamy 
osob

4.  O zproštění mlčenlivosti 
člena JSDH rozhoduje:

a)  zřizovatel jednotky
b)  ředitel HZS kraje
c)  policista

5. Se sdělovacími prostředky je 
na místě zásahu oprávněn 
komunikovat:

a)  velitel JPO
b)  velitel zásahu
c)  řídící důstojník

správné odpovědi: 1a, 2b, 3b, 4b, 5bc

Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost

„Basa“ v plamenech  

Otestujte si své hasičské znalosti

VE ZKRATCE PRO CHVÍLE ODDECHU

Cvičný transport záchranářského 
psa v podvěsu
Práce hasičů nespočívá jen v likvidaci požárů nebo odstraňování následků 
dopravních nehod. Jsou zároveň proškoleni pro zásahy ve výškách a nad 
volnou hloubkou, dokonce existuje skupina předurčená pro společné 
zásahy se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje 
prostřednictvím letecké záchranné služby. Takové zásahy sice nejsou na 
denním pořádku, o to jsou ale pro všechny záchranáře náročnější a vy-
žadují intenzivní společnou přípravu všech zúčastněných složek. Konají 
se tak pravidelné výcviky se zaměřením na záchranu osob v podvěsu pod 
vrtulníkem, čímž se tyto speciální letecké činnosti udržují a zdokonalují. 
Přípravy se účastní spolu s lékaři a záchranáři ZZS KHK i hasičští letečtí 
záchranáři z centrální stanice Hradec Králové, kteří doplňují posádku 
vrtulníku při určitých typech zásahů na vyžádání. Tentokrát si hasiči 
vyzkoušeli, jaké to je v případě, když je nutné transportovat „vzdušnou 
cestou“ kynologa společně se psem do míst, kde je jejich pomoc zapotřebí.

dle zprávy Martiny Götzové, tiskové mluvčí HZS KHK, 
foto: HZS KHK/ Michal Fanta
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Skvělá práce s mládeží

Nejmenší hasiči pracují i s nejmenší stříkačkou.  Podávají však velké výkony!   

Hasičský sbor Jámy v okrese 
Žďár nad Sázavou může být prá-
vem pyšný na své mladé hasiče. 
Kolektiv má 40 členů. V loňském 
roce přes všechna opatření a zá-
kazy v souvislosti s pandemií 
Covid-19 mladí hasiči absolvovali 
devět soutěží a nejednu další akci. 
Na pečlivou přípravu dbají ve-
doucí: Alena, Stanislav a Štěpán 
Machovi a Renata a Ivana Štoura-
čovy, velkou pomocí přispívají in-
struktorky z řad dorostenek. „Měli 
jsme velkou radost, že jsme s dětmi 
na jarní kolo soutěže hry Plamen 
v Lavičkách dokázali postavit dvě 
družstva starších a také dvě druž-
stva mladších. Také dorost se zú-
častnil okresní soutěže v Hamrech 
nad Sázavou, reprezentovalo nás 
družstvo dorostenek, smíšené 
družstvo a v kategorii jednotlivců 
dvě děvčata. Zde svým výsledkem 
Adélka Ondráčková získala nomi-
naci do krajského kola, na němž 
poté vybojovala čtvrtou příčku,“ 
uvedla vedoucí mládeže Alena 
Machová.  Starší a mladší tým 
a družstvo dorostenek soutěžily 
ve Svratce v soutěži O pohár sta-

rosty. V obou kategoriích se rado-
valy z pódiových umístění, starší 
kolektiv se umístil na druhém mís-
tě, mladší děti a dorostenky dosáh-
ly dokonce na zlaté medaile. Mladí 
hasiči si vloni na podzim užili 
dalších pěkných událostí. Napří-
klad ve Žďáru nad Sázavou se zú-
častnili tradičního běhu do schodů 
na Zelené hoře a odměnou jim bylo 
několikeré vystoupení na „bednu“. 
Také soutěžili na Věcovském 
plamínku, odkud si dovezli první, 
třetí a páté místo. Soutěžní snažení 
pro rok 2021 dovršili a znalosti 
a dovednosti z tréninků předvedli 
v Otíně na podzimním Plamenu 
ve stejném počtu týmů jako na jaře. 
V Otíně svoje závody v příjemném 
počasí a skvělé atmosféře dokon-
čili také dorostenci. Neotáleli 
ani s pořádáním vlastních soutěží. 
První ročník Kozlíkova útoku byl 
prověrkou toho, jak zvládají mladí 
hasiči disciplínu pravdy – požární 
útok. „Tento počin bych hodnotila 
velice dobře, zúčastnili se rovněž 
mladí hasiči z Újezdu a ze Žďáru 
nad Sázavou. Na domácí půdě 
se nám dařilo, starší obsadili pr-

venství a mladší brali první, druhé 
a čtvrté místo, skvělou bilanci do-
vršily dorostenky s třetím místem. 
Obrovskou radost ovšem mladí 
hasiči prožívali v momentě, kdy 
se jim společnými silami podařilo 
hodit mě do nádrže s vodou, abych 
si jejich úspěch náležitě užila. 
Dlouho jsem v ní nezůstala sama, 
koupel vyzkoušeli s nadšením 
téměř všichni,“ upřesnila s úsmě-
vem Alena Machová. Koncem 
září v Jámách proběhla soutěž 
Plamínek Velké čtyřky. Šlo o zku-
šební podzimní kolo hry Plamen 
a zúčastnily se jí spřátelené sbory 
„Velké čtyřky“. Děti absolvovaly 
tři disciplíny – závod požární 
všestrannosti, štafetu 4x60 metrů 
a štafetu dvojic. Výsledkem snaže-
ní byly celkově tři „bedny." Mladí 
hasiči se v hasičské klubovně 
dozvěděli zajímavé skutečnosti 
v oblasti zdravovědy od zástupky-
ně Českého červeného kříže Ireny 
Polednové, například o aplikaci 
„záchranka“ nebo resuscitaci. 
Prázdniny jim přinesly překvapení 
ve formě naučné stezky, kterou 
zakončili opékáním buřtů a společ-
ným nocováním. Na sklonku roku 
shrabali listí na návsi, věnovali 
se tvoření korálkových hvězdiček 
a podle tradice ozdobili vánoční 
stromek dobrotami pro zvířata 
v lese. „Mladí hasiči mají za sebou 
první letošní závody TFA ve Žďáru 
nad Sázavou. Čas, za který byla 
dráha překonána, vynesl první 
místo Adélce Smejkalové, stří-
brnou příčku Nelince Novotné   
Emmičce Kuřátkové. Také další 
soutěžící dosáhli pěkných umístění 
ve svých kategoriích. Závody byly 
organizačně dlouhé, ale všichni 
je bravurně zvládli. Dokonce 
si odvezli dort za nejmladšího 
účastníka TFA, jímž byla pětiletá 
Emmička. Moc děkuji všem, kteří 
se o děti starají a pomáhají jakým-
koli způsobem. Velkou podporu 
cítíme také ze strany obce a SDH, 
proto je naší radostí obec a sbor 
dobře reprezentovat,“ dodala 
Alena Machová.

 
Věra Nutilová, 

foto: archiv SDH Jámy

Těžko na cvičišti, 
lehko na bojišti 
V Trojanovicích v Moravskoslez-

ském kraji cvičili hasiči ze tří jednotek 
zásah u požáru chaty Koksař. Cílem 
cvičení bylo nejen procvičit postupy 
velitelů a hasičů, ale rovněž ověřit 
znalosti obsluhy mobilní požární 
techniky, součinnost profesionálních 
a dobrovolných jednotek hasičů 
při společném zásahu či pohyb v za-
kouřeném prostředí v dýchací tech-
nice. Námětem byl požár ve 4. nad-
zemním podlaží chaty během konání 
dětského tábora. Po evakuaci vedoucí 
tábora postrádal vychovatelku a jedno 
z dětí, požár se z podkroví rozšířil 
na střechu objektu. Do cvičení byli 
zapojeni profesionální hasiči ze sta-
nice Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje v Kopřiv-
nici a dobrovolné jednotky z Troja-
novic a Frenštátu pod Radhoštěm. 
K záchraně osob jednotky využily 
vyváděcí masku i transportní nosítka. 
Útočný proud na střechu budovy byl 
vytvořen z automobilového žebříku. 
O dodávku hasiva na místo zásahu 
se postarala místní dobrovolná jed-
notka, která zřídila čerpací stanoviště 
na řece Lomná. Výcvik bylo možné 
uskutečnit díky vstřícnému přístupu 
majitele, tedy obce Trojanovice - chata 
Koksař je aktuálně nevyužívaná, 
připravená k rekonstrukci. Společná 
taktická cvičení profesionálních 
a dobrovolných jednotek zkvalitňují 
spolupráci, která probíhá u velké části 
zásahů jednotek požární ochrany. 

HZS MSK



Pozvánka do hasičského 
minimuzea v obci Záboří  

zpřístupnit veřejnosti. Vstupné 
do muzea je dobrovolné, otevřeno 
je po předchozí domluvě. Dodejme, 

V dnešním zastavení naší „šnůry“ 
putování za hasičskými expozicemi 
vás pozveme do Záboří u Protivína, 
kde má hasičské hnutí nejen mi-
mořádně silnou členskou základnu 
a tradici, ale naleznete zde také 
hasičské minimuzeum. Vzniklo 
zde v roce 2008 a vidět v něm mů-
žete historické uniformy, přilby, 
odznaky, hasičský tisk a fotografie. 
Zajímavostí v expozici je i diva-
delní kulisa, kterou před více než 
půlstoletím hasiči použili v rámci 
divadelního představení. V mini-
muzeu je uložen i kostým svatého 
Floriána vyrobený jedním členem 
činohry Jihočeského divadla, jenž 
je zároveň dobrovolným hasičem. 
Cenným kusem historické techniky 
v minimuzeu je bezesporu stříkačka 
Sigmund z roku 1938. Kuriozitou 
je zase lepidlo na konopné hadice. 
V roce 2013 minimuzeum poško-
dila povodeň. Vše se ale podařilo 
hasičům opravit a muzeum znovu 

že dobrovolný hasičský sbor v Zá-
boří začal fungovat již v roce 1891.  

zdroj foto: SDH Záboří

n a  m o n i t o r u  v a š e h o  p o č í t a č e  i   d i s p l e j i  t e l e f o n u
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

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

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

Dalším z oceněných byl deva-
tenáctiletý Martin Šimek, který 
po automobilové nehodě dokázal i 
přes své těžké zranění vytáhnout z 
havarovaného vozu, těsně předtím 
než celý vůz vzplál, své dva těžce 
zraněné kamarády. Za obdobný čin 
obdrželi Zlaté záchranářské kříže 
Jan Rom a Petr Dřevikovský, kte-
ří z hořícího automobilu vyprostili 
jak řidiče, tak jeho spolujezdkyni.  

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

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

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

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4

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

Hala JablonecVypalování porostů 
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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)

l Dobráci, s. r. o., Nabízíme hasičským sborům: LAMINOVÁNÍ NÁDRŽÍ, odzkoušené, 
hasičské vozy, se zárukou v 100% stavu: cisterny (CAS), technická vozidla (TA), velitelská 
vozidla DA L1Z. V ceně vozidla: 1) STK a EK, CZ, evidenční čísla. Vozidla jsou barevně 
upravená dle požadavků Vyhlášky 53/2010. Nabídka vozidel na: https://www.dobraci.
sk/cars/,  použitá výbava, e-shop: https://shop.dobraci.sk/. Ověřitelné reference, více 
jak 96 hasičských sborů, kterým jsme odevzdali auta v rocích 2003–2022. Více info na: 
dobraci@dobraci.sk. Hledáme pro externí spolupráci šikovného mistra z Havlíčkobrodska, 
S DÍLNOU, na nákladní vozidlo, klempířinu, kosmetické úpravy vozidel apod. Řidičský 
průkaz typu C, vítán. Perspektiva dlouhodobé spolupráce, vytížení po celý rok.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

V Přibyslavi proběhlo jednání Ústřední odborné rady 
historie a muzejnictví 

Taktické cvičení složek IZS 

Děti navštívily hasiče

rady historie a muzejnictví pevně 
věří, že se podaří navázat na původní 
tradici tohoto soutěžního projektu 
a všichni se těší na zaslané práce. Dále 
bylo zhodnoceno 1. setkání hasičských 
historiků a kronikářů, které se konalo 
v polovině ledna na zámku Řitka 
(okres Praha-západ). Přítomní členové 
rady se shodli, že se jednalo zajímavý 
projekt, na nějž v současné době mají 
zájem navázat další dva pořadatelské 
subjekty napříč ČR.  V závěru jednání 
poděkoval jménem všech členů rady 
její vedoucí, doc. Václav Liška, panu 
Jiřímu Pátkovi, jenž končí ve funkci 
ředitele Centra hasičského hnutí. Pan 
Pátek věnoval dlouhé roky práci v ob-
lasti nejen hasičské historie, za což 
mu patří velké poděkování nás všech. 
Pomyslné ředitelské křeslo bude 
od 1. května t. r. předáno nové paní ře-
ditelce CHH. Členové Ústřední odbor-
né rady historie a muzejnictví pevně 
věří, že spolupráce s novým vedením 
CHH bude neméně přínosná, jako 
tomu bylo doposud.  Děkujeme tedy 
ještě jednou za veškerou odvedenou 
práci panu Pátkovi a přejeme hodně 
štěstí a úspěchů nové paní ředitelce. 
Těšíme se na spolupráci.  

Za ÚORHiM
Petra Myslínová Cejpková 

jednotka v dýchací technice pak 
vedla útočné vedení až k ohnisku 
požáru, aby zabránila jeho dalšímu 
šíření. Dobrovolné jednotky me-
zitím zahájily evakuaci cenných 
předmětů a ohroženého materiálu 
do sousedního požárního úseku. 
Po lokalizaci a následné likvidaci 
požáru velitel zásahu provedl 
závěrečný průzkum. Cílů cvičení, 
kterými bylo především seznámení 
jednotek s objektem se složitým 
přístupem, dále nácvik součinnosti 
zasahujících při požáru historic-
kého objektu s evakuací cenných 
předmětů, prověření kapacity 
příjezdových ulic při soustředění 
zásahové požární techniky a s tím 
související nácvik regulace dopra-
vy, bylo dosaženo.

HZS JčK
zdroj foto: Kralpilot, CC 

BY-SA 3.0 <https://creativeco-
mmons.org/licenses/by-sa/3.0>, 

via Wikimedia Commons

bude konat historicky první setkání 
ředitelů hasičských muzeí. Na těchto 
slavnostech také proběhne slavnostní 
křest nové knihy o světových požárech 
od hasičského historika Josefa Nitry, 
jenž je rovněž členem ÚORHiM. 
Za další stěžejní bod lze nepochybně 
považovat vyhlášení soutěže Kronikář 
2023, která bude navazovat na před 
několika lety přerušenou soutěž hasič-
ských kronikářů. Pro nový ročník byla 
stanovena zajímavá témata ve třech 
kategoriích, kdy si zájemci o účast 
v soutěži budou moci vybrat buď 
z tématu týkajícího se hasičské doku-
mentační fotografie či hasičů v odboji 
za druhé světové války nebo realizace 
pořízení hasičského historického 
praporu. Členové Ústřední odborné 

né. Námětem cvičení byl požár v 
archivu písemností ve Státním ob-
lastním archivu, který je umístěn v 
bývalém klášteře. Požár „vzniknul“ 
ve druhém nadzemním podlaží 
a byl nejdříve objeven pracovníky 
archivu. Ti se jej pokusili uhasit 
ručními hasicími přístroji, ale 
neúspěšně. Proto okamžitě volali 
na tísňovou linku. Účastníci cviče-
ní: profesionální jednotka ze stani-
ce Třeboň s cisternou, dobrovolné 
jednotky obcí Třeboň – Branná a 
Lomnice nad Lužnicí se dvěma 
cisternami, Policie ČR – obvodní 
oddělení Třeboň, Městská policie 
Třeboň. Úkolem hasičů byla v prv-
ní řadě záchrana osob a jejich eva-
kuace. Podle informace získané od 
pracovníků hasiči věděli, že uvnitř 
zůstala jedna osoba. Hasiči ji našli 
a evakuovali ven. Zároveň všech-
ny jednotky vytvořily dopravní 
vedení vody od cisterny stojící 
na nádvoří do objektu. Třeboňská 

Ve středu 20. dubna 2022 se v Cen-
tru hasičského hnutí v Přibyslavi ko-
nalo již třetí jednání Ústřední odborné 
rady historie a muzejnictví. Jednání 
zahájil a dále řídil vedoucí rady, doc. 
Václav Liška. Na programu bylo 
v prvé řadě zhodnocení dosud splně-
ných úkolů, mezi které můžeme zařa-
dit např. publikace „Ohňový patent“ 
či „Filatelie pro mladé hasiče“. V sou-
časné době probíhá příprava další 
publikační činnosti, kdy se milovníci 
historie mohou těšit na vydání brožur 
o parních stříkačkách na pohlednicích 
či o digitalizaci (nejen) historických 
dokumentů.  Stěžejním bodem bylo 
podání informace o průběhu příprav 
Litoměřických slavností, v jejichž 
rámci se ve čtvrtek 9. června 2022 

Téměř dvě desítky hasičů a poli-
cistů se v dubnu v Třeboni zapojily 
do taktického cvičení složek inte-
grovaného záchranného systému. 
Téma cvičení bylo: Požár archivu 
v objektu bývalého Augustiánské-
ho kláštera v Třeboni. Proč právě 
třeboňský archiv v Augustiánském 
klášteře? Augustiánský klášter 
patří k významným třeboňským 
památkám, jehož vznik je datován 
rokem 1367. Jedná se o rozsáhlý 
komplex budov přiléhající k severní 
straně kostela sv. Jiljí a je propojen 
propojen se Státním zámkem Tře-
boň. V objektu kláštera se nachá-
zejí významné kulturní památky, 
z nichž nejcennější jsou tři gotické 
oltářní desky Mistra Třeboňského 
a Třeboňská madona z přelomu 
14. a 15. století. Západní trakt 
kláštera slouží od roku 2019 po-
třebám Státního oblastního archivu 
v Třeboni. Jsou zde uloženy cenné 
archivní soubory, z nichž nejstarší 
jsou datovány do 13. století. Jedná 
se o soubor 6 historických objektů 
o 2 až 4 nadzemních podlažích, 
v nichž jsou umístěny prostory 
pro uložení archiválií, technické 
místnosti, administrativa, dílny, 
garáž, ubytovací prostory a vý-
stavní plochy. Z hlediska zásahu 
jednotek požární ochrany je objekt 
velmi špatně přístupný. Nádvoří, 
z něhož je možný vstup do budov 
archivu, není přístupný cisternové 
automobilové stříkačce přístupo-
vou bránou. Z druhé strany přiléhá 
k objektu archivu zahrada, na 
kterou je možné se dostat pouze 
úzkým a nízkým průjezdem. Zadní 
průčelí objektů je součástí histo-
rického opevnění města a je pro 
požární techniku úplně nepřístup-

Velký zájem vzbudila před Veli-
konocemi tradiční akce Bezpečnost-
ně branný den v Pasece na Olomouc-
ku. Byla určena dětem i dospělým 
a jejím účelem bylo představit zájem-
cům práci hasičů, policistů a dalších 
záchranářů formou her a soutěží. 
Děti procházely jednotlivá stanovi-
ště, kde plnily zábavné úkoly. Pokud 
vše zvládly, čekala je pěkná odměna. 
S hasiči si mohly vyzkoušet zásaho-
vý oděv včetně bot, kabátu i přilby. 
Naučily se též pracovat s vysílačkou 
a na stánku preventivně výchovné 
činnosti se procvičily v kvízech 
spojených s požární bezpečností. 
Rodiče se pak dozvěděli informace 
o požárních hlásičích či hasicích 
přístrojích. Za úspěšné absolvování 
hasičských úkolů dostali soutěžící 
vždy malou pozornost. 

(LB) HZS Olomouckého kraje 


