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Snímek hasičů byl vybrán do kolekce 100 nejlepších
fotografií ve stoleté historii nezávislého Polska
Záběr neznámého fotografa, který zachycuje námětové cvičení
hasičů v roce 1930 v Národním muzeu v Krakově, byl vybrán mezi 100 nejlepších fotografií pořízených ve stoleté historii nezávislého Polska (1918–2018). Jako my za den zrodu Československého
státu považujeme 28. říjen 1918, Polsko 11. listopad 1918.
Tisková mluvčí polského národního muzea Katarzyna Bik na dotaz naší redakce potvrdila, že hasiči natahují hadice u slavného obrazu Jana Matejky Pruský hold.

Umělec s českými kořeny plátno o rozměrech 388 x 785 mm
namaloval přímo v Krakově letech 1880–1882.
Dílo pod názvem Pruský hold zobrazuje posledního velmistra
řádu německých rytířů v Prusku a prvního světského pruského
knížete Albrechta Hohenzollerna když 10. dubna 1525 v Krakově skládá lenní hold polskému králi Zikmundu I. Starému. Od té
doby bylo pruské vévodství (dnes součást Ruské federace) lénem
polského krále.
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Novým starostou byl přesvědčivě zvolen Jan Slámečka,
poražený Jaroslav Salivar vítězi volby ruku nepodal
Poprvé ve 155 let dlouhé historii českého hasičského hnutí byl první muž nejpočetnějšího občanského spolku v zemi zvolen v Přibyslavi.
Volby se konaly proto, že Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 15 týdnů starostu nemělo, když 18. srpna 2018 náhle
– shodou okolností také v Přibyslavi – zemřel Karel Richter, který spolek vedl nepřetržitě 18 let.
Okresní starostové na přibyslavském zámku Zachariáše z Hradce v sobotu 8. prosince do čela Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska postavili Jana Slámečku, člena
sboru dobrovolných hasičů obce Olší v okrese Žďár nad Sázavou. Jeho vítězství již v prvním kole bylo výrazné – z 399 možných hlasů jich obdržel 320, to je 80,2 procenta.

Již v prvním kole volby byl zcela přesvědčivým způsobem novým starostou Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska zvolen Jan Slámečka, člen SDH obce Olší v okrese Žďár nad Sázavou, na snímku děkuje za projevenou důvěru
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Aplaus ve stoje po zvolení Jana Slámečky

Nejvážnější protikandidát Jaroslav Salivar,
člen sboru dobrovolných hasičů města Radnice v okrese Rokycany, získal 69 hlasů, to je
17,29 procent.
Pouhých 10 hlasů patřilo Milanu Spilkovi ze sboru dobrovolných hasičů obce Radětice v okrese Příbram.
Náročný volební sněm od začátku do konce zdárně řídil na tak složitý úkol dobře připravený náměstek starosty SH ČMS Lubomír
Janeba. Před tajnou volbou trojici kandidátů
umožnil deset minut dlouhé vystoupení.
Jaroslav Salivar, který promluvil jako
první, neobyčejně kriticky zanalyzoval práci SH ČMS od pátého sjezdu, který se v roce 2015 konal v Pardubicích. Z jeho slov vyplynulo, že významná část sjezdových závěrů se neplní a hnutí se snad ocitlo před
sebezničením. Až šokující obsah jeho projevu se mohl dotknout památky i cti zesnulého Karla Richtera; rovněž útočná forma
řeči a nepodložená obviňování nejbližších
spolupracovníků z nicnedělání a různých
způsobů obohacování značnou část auditoria pobouřila.
Ústřední kancelář v Hasičském domě byla vypodobněna jako Augiášův chlév a kdo
by ho měl vyčistit, se nabízelo. Skandalizující
hodnocení zaráželo tím více, že ambiciózní
kandidát na nejvyššího reprezentanta hasičského hnutí půldruhého volebního období,
celých 6 let, zastával vysoký post náměstka
starosty, dokonce byl prvním náměstkem,
a řízení SH ČMS, které podle jeho soudu bylo tak tragické, významně ovlivňoval.
Jan Slámečka naopak zdůraznil, že nikdy
neměl ambici stát se ústředním starostou
dobrovolných hasičů. Jeden ze dvou důvodů, proč se nakonec rozhodl kandidovat, je

Jaroslav Salivar, člen SDH města Radnice v okrese Rokycany, získal jen 17,29 procent hlasů a po oznámení výsledku volby se do zcela zaplněného sálu téměř nepodíval
právě vyhrocená atmosféra ve vedení spolku, kterou po smrti Karla Richtera rozkolísal
jeho protikandidát v roli 1. náměstka starosty. Druhým důvodem byl apel mnoha sborů,
aby se v náročné situaci ujal řízení.
Za svůj hlavní úkol Jan Slámečka označil „přivést Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska k šestému sjezdu v roce 2020 jako jednotný a pevný celek vytvořený z mnoha malých podstatných součástí, které se
vzájemně doplňují.“ Za samozřejmé vnímá
uchování dobrých vztahů a těsnou spolupráci s profesionálními hasiči.

Oznámení předsedkyně volební komise
– náměstkyně starosty SH ČMS Moniky Němečkové – že Jan Slámečka byl přesvědčivým způsobem zvolen starostou, většina delegátů volebního sněmu přijala nadšeným
aplausem ve stoje. Jaroslav Salivar se na blahopřejný stisk ruky nezmohl, ačkoli oba kandidáti seděli u jednoho stolu.
Již jako starosta Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Jan Slámečka odpoledne
odjel na výroční valnou hromadu dobrovolných hasičů obce Velká Losenice.
Ivo Havlík, snímky autora

Předsedkyně volební komise Monika Němečková předává Janu Slámečkovi dekter o zvolení starostou SH ČMS
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Náročné jednání sněmu starostů výborně řídil náměstek starosty
SH ČMS Lubomír Janeba, uplatnil své zkušenosti z řízení nejednoho hasičského sjezdu

Milan Spilka, člen SDH obce Radětice v okrese Příbram, si výsledek
voleb předpověděl – řekl, že své zvolení nepředpokládá

Novou starostkou Okresního sdružení hasičů v Šumperku v Olomouckém kraji byla zvolena Milena Sobotková, členka sboru dobrovolných hasičů obce Bludov. Ve funkci nahradila Josefa Ošťádala, který zemřel 24. srpna ve věku 63 let.
Milena Sobotková se 8. prosince poprvé zúčastnila sněmu starostů v Přibyslavi, snímek Ivo Havlíka ji zachytil spolu se starostou OSH
Přerov Radkem Hlavinkou. Ve funkcích starostů okresních a krajských sdružení hasičů nyní je 17 žen.
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Starostové s výjimkou jednoho hlasu proti a tří zdržených rozhodli o tajné volbě, byla v souladu s tradicí

Takovou podobu měl hlasovací lístek 1. kola volby nového starosty SH ČMS, ten, který byl vytištěn pro 2. kolo, již nebyl nutný

Sněm starostů okresních sdružení hasičů, který se konal 8. prosince
2018 na zámku Zachariáše z Hradce v Přibyslavi, sídle Centra hasičského hnutí, do historie českého hasičského hnutí vstoupí tím, že na
něm byl zvolen starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
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Z kádě plné srdečných gratulací
Jan Slámečka po svém zvolení starostou
SH ČMS obdržel velké množství blahopřání všemožnou formou – telefonních hovorů a textů sms, e-mailovou korespondencí
a poštovní cestou.
Mezi prvními byli ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba
a jeho náměstci, hejtmani krajů – Ústeckého
Oldřich Bubeníček, Pardubického Martin
Netolický a Kraje Vysočina Jiří Běhounek,
expředseda polské vády a předseda Svazu
dobrovolných hasičů Polska Waldemar Pawlak, starosta SDH města Krzywiń v Polsku
Pawel Buksalewicz, starosta města Přibyslav Martin Kamarád, a mnozí další.
Z gratulací, které došly do naší uzávěrky,
vybíráme:
Srdečně Vám blahoželám k zvoleniu do
funkcie starostu ZH ČMS, v ktorej Vám želám
veľa úspechov. S úctou Jozef Minárik, čestný prezident Dobrovolnej požiarnej ochrany
Slovenské republiky
Dovolte mi, abych Vám touto cestou pogratuloval k Vašemu zvolení do funkce starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ujímáte se řízení nejpočetnější organizace dobrovolných hasičů v České reublice,
do jejíž činnosti se na různých stupních organizační struktury aktivně zapojujete obdivuhodných 51 let. Veřím, že se Vám podaří navázat na dlouholetou práci Vašeho
předchůdce, pana Karla Richtera, a dokážete úspěšně naplňovat i Vaše vize a plány.
K tomu Vám samozřejmě přeji pevné zdraví,
stálý elán, hodně pozitivní energie a osovní i pracovní spokojenosti. S přátelským pozdravem Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
Vážený pane Slámečko, dovolte mi Vám
jménem celé členské základny Moravské hasičské jednoty pogratulovat ke zvolení do
funkce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Převzal jste na svá bedra veliký závazek
ve smyslu rozvoje dobrovolné požární ochrany nejen na území České republiky, ale i v zahraničí a já Vám budu držet palce, aby jste
tento nelehký úkol zvládl. Osobně pevně věřím, že se nám společně podaří i nadále prohlubovat vzájemnou spolupráci mezi Moravskou hasičskou jednotou a Vašim sdružením,
a to minimálně tak, jak tomu bylo za doby působení pana Ing. Karla Richtera. Přeji
Vám hodně zdaru ve Vaši následující činnosti, hodně úspěchů pro rozvoj života největšího hasičského hnutí v České republice, ale
také pevné zdraví, které k tak náročnému
závazku vůči společnosti neodmyslitelně
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patří. S veškerou úctou Zdeněk Milan, prezident Moravské hasičské jednoty
Vážený pane starosto, dovolte mi, aybch
Vám jménem Sdružení sportovních svazů
České republiky i jménem svým srdečně pogratuloval ke zvolení do funkce nejvyššího
představitele Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. SH ČMS je jedním z významných
členských spolků Sdružení a já jsem přesvědčen, že naše spolupráce bude nejen pokračovat, ale také se bude úspěšně rozvíjet. Těším se na osobní setkání s Vámi a přeji Vám
pevné zdraví, optimismus, hodně úspěchů
ve veřejném i osobním životě a aktuálně také příjemné vánoční svátky. S úctou Zdeněk
Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR
Vážený pane starosto, dovolte mi Vám
upřímně poblahopřát k Vašemu zvolení do
čela Sdružení hasičů ČMS. Těším se na další vzájemnou spolupráci a doufám v její
prohloubení. S úctou Jiří Štěpán, hejtman
Královéhradeckého kraje
Vážený bratře starosto, dovolte mi abych
Vám jménem svým, celého sboru a okrsku
Sněžné upřímně poblahopřál ke zvolení do
funkce starosty SH ČMS.
Ve Vaší osobě vidím záštitu uklidnění
vztahů a vítězství zdravého rozumu v našich vrcholných orgánech. Po přečtení vizitek kandidátů v Hasičských novinách jsem se
z vyjádření ing. Salivara zděsil, co se to v Praze děje. Za vše, co se hasičům za poslední
období povedlo, můžeme vděčit pouze jemu, za vše, co se nepovedlo, mohou ti ostatní. Místo slov o spojování a spolupráci jen
hrozby hloubkovými audity. Myslím, že toto
není správná cesta. Ještě jednou blahopřeji,
v nové funkci přeji spoustu sil, pevného
zdraví a pokud Vám to pracovní vytížení dovolí, rádi Vás opět uvidíme na Kuklíku – Vladimír Peňáz, starosta SDH Kuklík, náměstek starosty okrsku Sněžné
Milý Honzo, blahopřeji ke zvolení do velmi odpovědné funkce. Jsem přesvědčen, že
to byla volba dobrá, to ostatně potvrdili i volitelé odevzdáním velkého počtu hlasů. Přeji Ti pevné zdraví, dobrou partu vedle sebe
a zůstaň stále tím, čím jsi – skvělým Honzou
Slámečkou. Na viděnou. Karel Pačiska –
starosta Města Bystřice nad Pernštejnem
Ahoj Honzo, jménem synalovských hasičů a snad i za OSH Blansko srdečně blahopřeji ke zvolení do nejvyšší funkce dobrovolných hasičů. Protože Tě znám a vím, že
jsi hasičům a práci pro ně zasvětil celý svůj
dosavadní život, přeji Ti hodně sil a pevné
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Novým starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) se na shromáždění
starostů okresních sdružení v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi stal Jan Slámečka z
Bystřice nad Pernštejnem. V tajných volbách získal oproti dalším dvěma kandidátům
naprostou většinu, konkrétně 320 hlasů, což bylo 80,2 procenta hlasů. Nahradil tak ve
funkci letos v srpnu zesnulého Karla Richtera.
Čtěte na straně 19

SPORT – FOTBAL
Týdeník Vysočina
hodnotí týmy I. B třídy
– Měřín, Počítky
a Velkou Bíteš B

Druhý starosta
z Vysočiny
Nový starosta Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Jan Slámečka se narodil 26. srpna 1952 v obci Olší v okrese
Žďár nad Sázavou.
Ve 155 dlouhé historii českého hasičského hnutí je druhým starostou rodem
z Vysočiny (legendární JUDr. Miroslav Řepiský sice s Vysočinou byl bytostně spojen, pocházel však z Václavovic v okrese Frýdek-Místek a do Olešné u Nového
Města na Moravě se v mládí „přiženil“).
V roce 1934 byl starostou České
zemské hasičské jednoty zvolen František Raupach, velitel hasičů Německého
(dnes Havlíčkova) Brodu. Z funkce odstoupil 18. prosince 1938, shodou okolností tedy před rovnými 80 lety.
Od okupačního roku 1939 Raupach
do své smrti na jaře 1941 potom vedl
protektorátní Svaz českého hasičstva
v Čechách a na Moravě.
V historii Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je Jan Slámečka jeho třetím starostou.
V čele SH ČMS v letech 1992–2000
stál Ing. Rudolf Manoušek, rodák z Blanska, a v letech 2000–2018 Ing. Karel Richter, rodák z Kylešovic v okrese Opava.
zdraví v nadcházející práci. Ve volbách jsi
měl jednomyslnou podporu synalovských
i lomnických hasičů, včetně všech delegátů
podzimního shromáždění zástupců OSH
Blansko, a jsme rádi, že byl zvolen ten, komu věříme. Ještě jednou srdečně blahopřeji a věřím, že se někdy u nás v Synalově uvidíme – Víťa Fiala, starosta SDH Synalov
a okrsku Lomnice, VV OSH Blansko

Podpásovku Jan Aulický čestně ustál
Po nečekaném skonu Karla Richtera by
bylo logické, aby na opuštěné křeslo starosty SH ČMS kandidoval také Jan Aulický, ředitel Kanceláře SH ČMS.
Vždyť na pátém sjezdu Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, který se konal počátkem července 2015 v Pardubicích, se
oproti jiným kandidátům dostal do druhého kola volby starosty a teprve v něm dosavadní post obhájil Karel Richter.
Proč z nynější kandidatury Jan Aulický
po zralé úvaze odstoupil a proč své podporovatele vyzval, aby hlasovali pro Jana Slámečku, přesvědčivě vysvětlil v Hasičských
novinách.
Mimo jiné napsal: „Při své práci jsem se
mnohokrát setkal s nelehkými úkoly; legislativními změnami, přeměnami dotačních
programů s velmi krátkou lhůtou na zpracování nebo právními kauzami, které pro
běžnou spolkovou činnost jsou nejen obtížné, ale pro mnohé z nás doslova nepochopitelné. Přesto jsme je museli zvládnout, řešit, připravit, dokončit. Ve velmi úzkém pracovním kolektivu zaměstnanců v Kanceláři
SH ČMS, pod taktovkou vedení SH ČMS,
i za přispění kolegů z KSH nebo OSH, jsme
důstojně a bez ztráty kytičky mnohokrát
v posledních letech jako SH ČMS obstáli při
rozsáhlých hloubkových kontrolách hospodaření našeho spolku, včetně účelového
čerpání státních dotací a to i v případě
kontroly z Nejvyššího kontrolního úřadu,
která byla zaměřena na čerpání státních
dotací na práci s dětmi a mládeží. Pro mě
osobně jsou to velmi cenné zkušenosti,
které v budoucnu hodlám zúročit při své
další práci.
Mým nejcennějším poznáním je ale skutečnost, že spolupráce, součinnost, vzájemná důvěra, SLUŠNOST, ale i tolerance a pochopení nejsou fráze, ale pevné a opěrné
pilíře každé profese, každé funkce, každého dobrého managera, starosty, či řídícího pracovníka. Ve spojení s profesionálním
a odpovědným přístupem k řešení úkolů
nesou ovoce a je co sklízet. Já tyto hodnoty našel nejen u většiny kolegů z Kanceláře
SH ČMS, ale především u kolegů z našich
krajů a okresů a bezpochyby u již zmíněného Karla Richtra či jeho náměstků Lubomíra Janeby, Jana Slámečky, Moniky Němečkové a Richarda Dudka.
Jsem přesvědčen, že za posledních dvacet let umím odpovědně posoudit, kolik
práce bylo v SH ČMS vykonáno, a to nejen
v Kanceláři SH ČMS, ale napříč naší republikou, od sborů, přes okresy a kraje. A pokud jsou někde hlasy, které říkají opak, pak
já říkám, že to není pravda,“ napsal Aulic-

Jan Aulický na sněmu starostů v Přibyslavi; vpravo čestný náměstek SH ČMS a předseda
aktivu zasloužilých hasičů Josef Netík z SDH Bystré v Orlických horách
ký a samozřejmě tím myslel to, co od Richterovy smrti najednou šíří hlas Salivarův.
Aulický k tomu ještě dodal: „Žádná povedená akce, ať už v malém sboru nebo na
republikové či mezinárodní úrovni, žádný
pozitivní čin ve formě získání dlouhodobé
dotační podpory pro naši práci, navázání
cenných kontaktů či udělení hodnotných
ocenění rozhodně není zásluhou jednoho
člověka. Není a nemůže být. Jen týmová
práce, kolektivní soudržnost a konstruktivní
komunikace bez urážek našich předchůdců
či současných kolegů povede k rozvoji Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.“
Jako šéfredaktor Alarm revue hasičů
a záchranářů jsem mnohdy zcela bezprostředně sledoval práci Jana Aulického, letos především jeho lví podíl na obrovském
úspěchu Pyrocaru 2018, zřejmě dosud
největší akci v historii českého hasičského
hnutí.
A jaký byl přínos Jaroslava Salivara k Pyrocaru? – Ačkoli se do organizačního výboru
nechal nominovat jako garant, za téměř dva
roky přípravy nepřišel na žádné(!) pracovní
jednání organizačního výboru. Naprostá ignorace kolektivu mu ovšem nebránila v tom,
aby 18. srpna dopoledne přibyslavským letištěm provedl ministra vnitra Jana Hamáčka,
ukazoval mu to, co sám poprvé viděl, a brzy
potom zase odjel. Šok z náhlého skonu starosty Karla Richtera s námi již neprožil, na letiště se nevrátil a řešení situace se jako první
náměstek neujal.

Jan Aulický patřil také k těm, kdo letos
uspořádali 23. reprezentační ples SH ČMS
ve Starém Městě, obětavě organizují přednášky Univerzity dobrovolného hasiče, připravili vyhodnocení republikového kola
Požární ochrany očima dětí, mistrovství republiky v TFA v Domažlicích, mistrovství republiky dětí a dorostu v Plzni, mistrovství
republiky v požárním sportu v Liberci, memoriál Marty Habadové a další vrcholné republikové akce.
Salivarova neetická předvolební agitace
v Hasičských novinách byla podpásovým
úderem právě na jeho protikandidáta Jana
Aulického. Jejím promyšleným cílem bylo
také vrazit klín do integrity celé Kanceláře
SH ČMS.
Vždyť, co jiného lze soudit o tomto skandalizujícím a urážejícím výroku: „Kancelář
sdružení (chce se říct cestovní) je sice exkluzivní sociální ústav pro zaměstnance na
skvělé adrese, ale slabý a nevýkonný servis
pro tisíce pobočných spolků. Byť je tam několik šikovných lidí, nemají vizi ani jakékoli
vedení.“
Všechna čest, že Jan Aulický tak nízký
útok na sebe a nejbližší spolupracovníky
ustál, své kariérní ambice dal stranou a vyzval k volbě Jana Slámečky. Přispěl tím
k zdárnému vyřešení složité vnitřní situace
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
která nastala po náhlém úmrtí Karla Richtera.
Ivo Havlík
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Ať je závěr roku bez požárů a jiných neštěstí a tragédií
Z hlediska bezpečnosti občanů přichází
s koncem starého roku období možnosti
zvýšeného výskytu požárů, v horším případě i zranění a úmrtí od špatně instalovaných svícnů, voskových svíček, nekvalitních
elektrických svíček východoasijské provenience, a samozřejmě na přelomu roku starého a nového hlavně od neodborně odpalované pyrotechniky.
V posledních letech čas od času vznikají
požáry také od zalehlých cigaret, které mohou způsobit sice „pouze“ požár menšího
rozsahu, ale smutné zkušenosti hasičů v Moravskoslezském kraji u nich potvrzují rychlé
tragické následky po nadýchání jedovatých
zplodin hoření ve spánku. Mnohdy může jít
o levnější ručně balené cigarety…
Například před třemi lety způsobil požár
neodborně „položený“ adventní věnec. Rodinka z Opavska dostala opravdu, ale opravdu nedobrou radu, že adventní svíčka musí vždy dohořet. Proto na noc položili tito lidé adventní věnec zodpovědně v koupelně
do „bezpečné“ vany. Zapomněli ovšem, že
není litinová, ale plastová. Následný požár v koupelně způsobil škodu nejméně za
150 tisíc korun, tři lidé byli zraněni – při hašení se nadýchali kouře…
Jiné rodince se vymstilo využití plastové
vany k posílání tradičních vánočních plavidel, vytvářených ze skořápek ořechů a malých zapálených svíček. Ani voda nezabránila následnému požáru koupelny.
Zkrátka, být opatrný a používat zdravý
selský rozum se vyplatí v každé době, tedy
i o vánočních svátcích…

Opět ty svíčky
K požáru na konci roku stačí v domácnostech zapálená svíčka, stojící v blízkosti bytových textilií, v nábytkových sestavách či se
dotýkající smrkových či jedlových větviček
a ještě stojící v průvanu. Zapálenou svíčku
nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém
případě by měla být umístěna na stabilní ohnivzdorné podložce v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Zapálené svíčky by
neměly zůstávat bez dozoru dospělých osob,
nejlépe ani při vašem přesunu do jiného pokoje. Po odchodu z domu je jednoznačně
nejlepším řešením všechny hořící voskové
svíčky zhasnout.
Do adventního věnce a dalších předvánočních výzdob jsou ideální takové hořící
svíčky, které jsou uschovány ve skleněné nádobce. Při odchodu z domova byste je měli
automaticky sfoukávat. I Betlémské světlo,
které se obvykle nezhasíná, by mělo hořet
pouze v jednoznačně bezpečném prostředí
– pokud nemáte speciální vázu či uzavřenou
lucerničku s kovovým rámem a skleněnými
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stěnami, postačí i větší zavařovací (okurková) sklenice.
Když zapalujete svíčky na dekoraci, vždy
se ještě jednou přesvědčte, zda jsou řádně
upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáku tak, aby se nepřevrhly.
Vyloženým hazardem je umístění zapálených svíček do nábytkových částí, nebo do
blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan
dokáže kontaktovat bytovou textilii s hořící
svíčkou. Základní zásadou ale zůstává: neponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru. Tím se myslí dozor dospělé osoby, ne hořící svíčka v dětském pokoji plném rozdováděných dětí.

Hořící cigareta i olej
Smutným hitem posledních let je několik
úmrtí po usnutí s cigaretou v posteli či na gauči, samozřejmě hlavně po konzumaci alkoholického nápoje a spojených třeba se sledováním televizních pořadů. Za poměrně rychlou smrt ve spánku mohou zplodiny hoření.
To hrozí i o letošních Vánocích a Silvestru.
Na zvýšenou pozornost by lidé měli dbát
rovněž v kuchyni. Hořící olej při smažení
kapříka či jiné chutné vánoční ryby na pánvi (nebo ve fritovacím hrnci) ani náhodou
nehasit vodou, pouze použít pokličku, krájecí prkýnko, pečící plech či dostatečně velký mokrý hadr – k zamezení dalšího přísunu kyslíku. Pokud si netroufáte, ihned volejte tísňovou linku hasičů.
Aby vás při tom všem vánočním shonu
v domácnosti nepřekvapila nemilá událost,
a případný požár jste včas zjistili, instalujte
si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl být takovým malým (před)vánočním dárkem pro
bezpečí celé rodiny. Vhodným dárkem by
mohl být i detektor oxidu uhelnatého.

Začínají více hrozit i rachejtle
Už od Mikuláše se městy, vesnicemi i sídlišti ozývají rachejtle, světlice, dělbuchy, petardy. Odpalovat by se měly výhradně venku (ne z balkonů) a výhradně na volných
prostranstvích – mimo domy, nemocnice,
domovy pro seniory, školy, radnice, kostely
a také dostatečně daleko od parkujících
aut. O kolemjdoucích lidech či jejich čtyřnohých miláčcích ani nemluvě.
Nebezpečím mohou být i skladiště odložených věcí na balkonech panelových a jiných domů. Jedna petarda, která doletí na
balkon či oknem do pokoje, může způsobit
požár bytu i celého domu.
Manipulaci s legálně nakoupenou pyrotechnikou (i svíčkami, prskavkami…) samozřejmě nesvěříme do rukou dětí ani osob,

které již mají problém udržet rovnováhu.
A raději si ji koupíme, než bychom ji vyráběli podomácku. Vzpomeňme si na časté
ukázky pahýlů rukou.
Nelze nevzpomenout na souseda, který
byl před několika lety zvědavý na nevybuchlou petardu. Explodovala mu v rukou. Skončil sice v nemocnici „jen“ s několika stehy na
rukou, ale zůstal mu jiný trvalý zdravotní následek – časté nepříjemné pískání v uších.
Zábavnou pyrotechniku je samozřejmě
nejlepší nakupovat v kamenných obchodech,
kde je zaručeno, že není vlhká a je k dispozici návod v češtině. U rachejtlí se opravdu nevyplatí šetřit na kvalitě. Nabízejí ji dnes prakticky všechny obchodní řetězce, kamenné
prodejny, stánky a tržnice. Při jejím nákupu
bychom měli dbát na to, aby výrobek byl
opatřen návodem výrobce v českém jazyce
a vyznačením třídy nebezpečnosti. To, co
patří do rukou pouze profesionálním ohňostrůjcům, zásadně nekupujeme.

Zbrojnice, kvůli níž se obec zadlužila,
je roky prázdná. A asi prázdná zůstane!
Už osm let stojí na okraji Pavlovic u Kojetína na Prostějovsku nová hasičská zbrojnice za čtyři a půl milionu korun. Jenže v obci žádní hasiči už roky nejsou. Obec se pokoušela najít pro budovu, jejíž
stavbu stále splácí a ještě řadu let bude, využití, ale marně. Zatím
se zdá, že objekt zůstane prázdný.
„Využití pro hasičárnu stále nemáme. Respektive skladujeme
tam obecní techniku a jednou za týden tam v jedné z místností máme pro děti Klub šikovných ručiček,“ popsal pavlovický starosta
Milan Lešikar.
Stavba budovy přitom přišla na 4,6 milionu korun. Půl milionu
pokryla dotace, zbylou částku ovšem zaplatila obec, která přitom
v té době hospodařila s ročním rozpočtem necelých tří milionů.
Půjčku, kterou si Pavlovice pod vedením tehdejší starostky Marcely Soviarové na stavbu vzaly, tak původně měla obec splácet téměř čtvrt století.
„Mělo to být do roku 2034. Ale díky dobrému hospodaření obce a vyšším příjmům z daní vlivem příznivé ekonomické situace se
nám podařilo našetřit na mimořádné splátky, a nyní je tak termín
splacení v roce 2022 současně s koncem mého funkčního období,“ uvedl Lešikar.
S jakýmkoliv využitím budovy, které by odpovídalo vynaloženým penězům, je to ale už podle něj horší.
„Nejsem jasnovidec, takže jestli se ještě v budoucnu podaří nějaké pořádné využití najít, nedokážu říct. V současné době se ale
žádné nerýsuje, takže v tuto chvíli to vypadá, že bez využití zůstane.
Žádné nápady už nejsou, mimo jiné proto, že je hasičárna nešťastně postavená na nestabilním pískovém podloží,“ shrnul Lešikar.

Naděje místním dočasně svitla před dvěma lety, kdy se objevil nápad, že by hasičskou zbrojnici mohla využít jedna z organipřečetli jsme jinde
zací patřících pod Český červený kříž.
„Objekt by sloužil jako základna pro záchranáře se psy. Nahrává tomu velice dobrá poloha v klidné lokalitě a zároveň nedaleko
dálnice. Obec se navíc nachází na rozhraní dvou krajů, kde by záchranáři působili,“ řekl v září 2016 serveru denik.cz poslanec Roman Váňa, který obec navštívil a v záležitosti se angažoval. Ani tato varianta se ale neuchytila. „Spolupráce nakonec bohužel padla,“ konstatoval pavlovický starosta.
Hospodaření Pavlovic pod vedením starostky Soviarové nakonec prověřovala i policie, žádné porušení zákona nicméně nezjistila. Peníze byly skutečně využity na stavbu. Vyjádření exstarostky k problematické investici se MF DNES v minulosti nepodařilo
získat.
Jednotka dobrovolných hasičů, která zanikla několik let před stavbou, navíc byla v obci znovuobnovena. Fungovala ovšem jen zhruba rok, když se projevila mezera v tradici existence tamního sboru.
„Chybí tady celá jedna generace hasičů. Když se v roce 1970
Pavlovice sloučily s Mořicemi, veškerá technika se přestěhovala
tam a tady zůstala jen malá a opuštěná hasičárna,“ popsal už dříve místní pamětník Karel Blažek.
Právě na místě původní zbrojnice u požární nádrže vyrostla nová, na její tradici ale pravděpodobně už nikdy nenaváže.
STANISLAV KAMENSKÝ
www.idnes.cz

Policisté i hasiči dostanou přidáno

jezdových hasičů půjde celkem o navýšení v průměru o 3000 korun. Hasiči sloužící v denním režimu získají do zvláštního příplatku
navíc 1600 korun, uvedlo ministerstvo.
Ministr vnitra Jan Hamáček v tiskové zprávě uvedl, že růst platů je důležitou, nicméně jen jednou součástí zajištění profesionálních bezpečnostních sborů. Připomenul, že vláda nedávno rozhodla o přijetí 750 nových hasičů do roku 2021 a o přijetí až tisíce nových policistů, kteří v tuto chvíli policejnímu sboru chybí.
„Kromě toho v příštích letech také zásadně porostou investice do
obou sborů,” uvedl Hamáček. Podle návrhu rozpočtu na příští rok
plánuje úřad na platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil v příštím roce vydat zhruba 28,15 miliardy korun. Platy v bezpečnostním sektoru naposledy rostly loni v listopadu, kdy se služební tarify zvýšily o deset procent.

A jak hoří v závěru roku?
K jakým požárům obvykle vyjíždějí moravskoslezští hasiči v závěru roku? K požárům
bytů, kuchyní a obývacích pokojů, parkujících
aut (zapálených od rachejtlí), jehličnatých
stromů, keřů a živých plotů, plastových kontejnerů. O jednom z nedávných Silvestrů dokonce zábavní pyrotechnika, která dopadla
na střechu sportovní haly v Karviné, způsobila po prohoření až na strop haly škodu za téměř 1,5 milionu korun!
Například před několika lety způsobila
požár ve třetím nadzemním podlaží většího
rodinného domu na Opavsku svíčka, kterou
nechali účastníci silvestrovské oslavy nechat
hořet přes noc v obytném podkroví. Tři lidé
se nadýchali zplodin hoření. Škodu tehdy
odhadli zasahující hasiči na 200 tisíc korun.
Jak sami účastníci silvestrovské oslavy přiznali, v podkroví nechali přes noc bez dozoru
hořící svíčku. Od ní začaly hořet mj. plastové
předměty, mezi jiným obaly videokazet. Před
většími následky uchránil dům i spáče jeden
z účastníků bujaré oslavy, který se „včas“
vzbudil.
por. Mgr. Petr Kůdela,
HZS Moravskoslezského kraje
Ilustrační foto: Michal Fanta

Platy příslušníků bezpečnostních sborů se od ledna zvýší. Policisté,
hasiči i příslušníci vězeňské služby by si měli přilepšit řádově o stovky
korun měsíčně. Nárůst jejich tarifních platů o dvě procenta 12. prosince schválila vláda. O šest procent se zvýší i rizikové příplatky.
Ministerstvo vnitra uvedlo, že chce navýšením platů zejména posílit motivační faktor při náboru nových příslušníků. Nyní mají například policisté, hasiči, celníci či dozorci, kteří jsou ve sboru méně
než tři roky a jsou v první tarifní třídě, 17 360 korun měsíčně. Nově by měli dostávat 17 710 korun. Přidáno dostanou podle ministerstva hlavně příslušníci, kteří nasazují své životy k ochraně životů
a majetku. Téměř každý policista v přímém výkonu služby získá do
výplaty minimálně o 2500 korun navíc. U nejpočetnější skupiny vý-
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Dopravní automobil Tatra 805 na snímku má
za sebou dlouhou pošťáckou historii. Dobrovolní hasiči obce Dřevíkov v okrese Chrudim
v Pardubickém kraji vyřazený vůz koupili
hodně opotřebovaný a ve vybledlé modré
barvě. Opravit museli zejména převodovku
a motor. Původní modrou barvu hasiči po
karosářské opravě nahradili červenou.
Vůz nebyl určen pro export. Celkem bylo vyrobeno asi 13 tisíc kačen. Vyráběly se
nejen v Kopřivnici, ale také v AZNP Mladá
Boleslav a ZVIL Plzeň.

Auto pro všechno

Kačena alias kvíčala má 65 let
Hasičské verze Tatry 805 se vyráběly dvě, další vznikly
úpravou z armády vyřazených skříní či valníků
V roce 1953, tedy před 65 lety, se naplno rozeběhla výroba jednoho z našich nejosobitějších nákladních aut, Tatry 805. Vůz
s typickou trambusovou kabinou, krátkým
rozvorem a značnou světlostí podvozku si
houpavou jízdou v terénu vysloužil přezdívku kačena. Říkali jí také kvíčala pro zvuk
chladících ventilátorů motoru.
Úkol pro tatrováky zněl jasně: navrhnout
lehký nákladní vůz s vynikající průchodností
těžkým terénem při dodržení dostatečné
rychlosti. A splněn byl bezezbytku, i když nějaké chyby by se na výsledném produktu našly. Ale to není nic neobvyklého.
Při konstrukci dvounápravového automobilu s pohonem 4×4 byla použita legendární Ledwinkova (tatrovácká) koncepce
podvozku s centrální nosnou rourou a výkyvnými polonápravami.
Vysoká světlost podvozku byla zajištěna
reduktory u kol. Motor byl vzduchem chlazený benzinový osmiválec Tatra 603A, jehož modernizované verze poháněly známé
Tatry 603.
Pokud se na kačeně něco nepovedlo,
tak to byly brzdy. Jednookruhové bubnové
brzdy bez posilovače zkrátka řidiči nedávaly jistotu, že s plně naloženým vozem při jízdě z kopce rozumně zastaví.
Tatra 805 byla určena především pro potřeby armády. Později se kačeny v hojných
počtech dostaly i do civilního sektoru, když
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byly vyřazovány z armády při obnovách vozového parku. Jistým handicapem těchto
vozů u nových uživatelů byla speciální konstrukce, šitá pro použití v těžkém terénu. Ta
měla za následek nehospodárný provoz na
klasických silnicích a v obcích.

Vozy Tatra 805 existovaly v desítkách
verzí, z toho celou jednu desítku zabraly jen
radiovozy. Základní verzí byl valník, ať už
s nízkými, nebo vysokými bočnicemi. Samozřejmostí byla možnost natáhnout plachtu
na korbu.
Využití v armádě bylo široké. Mimo jiné
se kačeny používaly k tažení dělostřeleckých zbraní a na korbách přepravovaly jejich obsluhy.
Na dobových fotografiích jsou zachyceny například s protitankovými kanony ráže
57 mm nebo bezzákluzovými kanony vz.
59 ráže 82 mm.
Osmsetpětky sloužily také jako z nouze
ctnost u motostřeleckých pluků tankových
divizí k přepravě pěchoty při nedostatku
pásových obrněných transportérů.
Zkoušela se i speciální výsadková verze
valníku zvaná Komando. Ta měla plátěnou
střechu kabiny a sklopné čelní sklo. Přepravovány měly být ve výsadkových (nákladních) kluzácích NK-14 (Jak-14). Těch pláno-

vala naše armáda zařadit do výzbroje
10 kusů, ve skutečnosti to však bylo méně.
A tažných letounů, pro tento účel adaptovaných Iljušinů Il-12, jsme měli jen dva kusy. Vše se odehrávalo v době, kdy použití
výsadkových kluzáků bylo v plánech všech
armád již na ústupu, takže celý projekt byl
nakonec zrušen.
Z toho všeho vyplývá, že ani výsadkových Komand nebylo vyrobeno mnoho,
udává se do 20 kusů, ale i tento počet může být nadnesený.
Informace o úpravě Komand pro shoz
padákem z letadla, které se objevují na internetu, se zdají přinejmenším nepravděpodobné, neboť naše armáda neměla v té
době pro toto použití vhodné nosiče. Výsadkové kačeny, které dnes můžete spatřit
při různých military akcích, jsou zpravidla
soudobé přestavby klasických valníků. Stoprocentně originální kus mají ve vojenském
muzeu v Lešanech.

Skříňové provedení
Velmi rozšířenou a pro mnoho verzí základní platformou byla skříň. Skříně můžeme dále dělit na vysoké (převyšující kabinu)
a nízké. Z těch vysokých si pamětníci asi
nejčastěji vzpomenou na vojenskou sanitu.
Ta mohla přepravovat až čtyři raněné na
nosítkách v tom nejtěžším terénu.
Otázkou zůstává, zda pro tyto divoké
jízdy byli stavěni i ti ranění, ale kačena určitě ano.
Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle, Duha
a Třinec, to jsou ty nejzajímavější názvy verzí z řady radiovozů a velitelských stanovišť
ve skříňových osmsetpětkách. Některé verze měly nízké skříně, jiné vysoké. Některé
verze sloužily jako mobilní velitelská stano-

Tatra 805 sboru dobrovolných hasičů obce Jívoví v okrese Žďár nad Sázavou je tradičním
hostem přibyslavského Pyrocaru. Automobil vyrobený v roce 1959, hasiči v roce 2009
vzorně přelakovali. Na svém webu uvádějí, že hmotnost vozu je 3000 kg, vzduchem chlazený osmiválec 2545 cm3, výkon motoru 55,2 kW (75 KS), max. rychlost 75 km/hod.
viště, více jich zabezpečovalo rádiové spojení mezi armádními jednotkami.
Mezi vojenské verze patřily i letištní spouštěcí zdroje, dílenské vozy a cisterny.
Hasičské verze se vyráběly dvě, další
vznikly „podomácku“ úpravou z armády
vyřazených skříní či valníků.
Pro filmaře a snad i pro rozhlas bylo zhotoveno několik kačen s autobusovou karosérií ve stříbrné barvě. Podobné vozy, ale s líbivější maskou, byly připraveny pro poslední
výpravu cestovatelů Zikmunda a Hanzelky.
Na závěr můžeme vzpomenout většinou
z původních strojů později vyrobené sklápěče, vysokozdvižné plošiny, zametací stro-

je či pojízdné knihovny a to jsme určitě ještě na něco zapomněli.

Anabáze Zikmunda a Hanzelky
V letech 1959 až 1964 legendární cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund se
dvěma speciálně karosovanými osmsetpětkami projeli Asii a Oceánii. Přes 76 tisíc kilometrů dlouhá cesta dala zabrat nejen dobrodruhům, ale i kačenám, na což později
Hanzelka vzpomínal slovy: „Byly to křápy
k pohledání!“ Ale určitě to nemyslel tak zle.
Na poruchách se asi podepsalo i přetížení
strojů potřebnou výstrojí a výbavou, každý
navíc ještě táhl jednonápravový přívěs.

Dobré hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny a vydavatelství Fire Edit

Sbor dobrovolných hasičů obce Přestavlky (okres Přerov) letos oslavil 90. výročí svého založení. V zámecké zahradě lidé obdivovali historické vozidlo DA T 805, lehký nákladní automobil s pohonem všech čtyř kol z Tatry Kopřivnice. Ve vozidle je čtyřdobý zážehový motor motor se suchou klikovou skříní o pouhém obsahu 2545 ccm a výkonu jen 75 KS. Vůz
na 100 km spotřebuje 24 l paliva.
Foto: Ivo Havlík

Jak si hospodářsky vedla akciová společnost Hasičská vzájemná pojišťovna a společnost s ručením omezeným Fire Edit, sněm starostů okresních a krajských sdružení hasičů na přibyslavském zámku 8. prosince informovali Ing. Josef Kubeš, generální ředitel HVP (na snímku v uniformě), a Ing. Michal Sojka, jednatel Fire Edit, vydavatelství spolkového časopisu Alarm revue hasičů a záchranářů.
Foto: Ivo Havlík
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Mrzlo až praštělo
a hasiči-lezci cvičili
záchranu lidí z lanovky
Hasiči speciálně proškolováni na záchranu osob ve výškách v Deštém v Orlických
horách a nad volnou hloubkou trénovali,
jak se dostat k turistům uvízlým na sedačce
lanovky Marta.
Figuranti byli spouštěni pomocí lana bezpečně na zem. Výcvik probíhal v náročných podmínkách, teplota vzduchu
klesla hluboko pod bod mrazu, foukal studený vítr a sjezdovku pod lanovkou zasypával sníh ze sněžných děl.
Příští výcvik se uskuteční na kabinkové
lanovce na nejvyšší český vrchol Sněžku,
cvičit budou spolu čeští a polští hasiči.
Fotofejeton Michala Fanty
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I železo hoří, ocelová hala lehla popelem
V pondělní večer 5. listopadu začala hořet ocelová hala v Jaroměři, části Josefov. K požáru byli vysláni profesionákní hasiči z Jaroměře, Náchoda a Hradce Králové a jednotky SDH Jaroměř, Černožice a Velichovky.
Sklad o rozměrech asi 30x15 m byl již při příjezdu hasičů celý
v plamenech a nebylo jasné, jaké materiály se uvnitř nacházejí. Zásah se proto prováděl zvenčí několika vodními proudy.
I přes snahu hasičů byl žár tak velký, že se konstrukce zhroutila
dovnitř objektu. Hasiči museli po celou dobu pracovat v dýchací
technice, na místo byl proto vyslán protiplynový kontejner s dostatečnou zásobou tlakových lahví.
Škoda, kterou oheň napáchal, byla předběžně vyčíslena na 1,2 milionu korun. Příčina požáru je předmětem dalšího vyšetřování. Zatím
nebyla vyloučena žádná z možných příčin jeho vzniku.
Fotoreportáž Michala Fanty
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Seriál TV Prima Linka 112 se daleko míjí s realitou
Generální ředitelství HZS ČR zaujalo stanovisko k pořadu TV Prima Linka 112 a vydalo toto prohlášení:
V pondělí 3. prosince 2018 televize Prima odvysílala 1. díl pořadu s názvem Linka 112.
Na základě velkého ohlasu laické i odborné veřejnosti Hasičský
záchranný sbor ČR prohlašuje, že na uvedeném pořadu s TV Prima
nespolupracuje. Nejedná se o pořad, který by Hasičský záchranný
sbor ČR spoluvytvářel či garantoval.
Faktické Informace o lince 112 a rady jak správně na tuto linku
telefonovat naleznete na webových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR.

Příklad skvělé práce linky 112
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje se plně ztotožňuje
se stanoviskem Generálního ředitelství HZS na pořad TV Prima Linka 112. Činnost operátorek 112 ve filmu je v řadě věcí zcela v rozporu s našimi předpisy a s praxí a zcela mylně je ve filmu prezentována spolupráce základních složek IZS.
Profesionalita, šikovnost, rozhodnost, znalosti. To je stručné
zhodnocení práce příslušníků HZS LK, a to konkrétně operační důstojnice npor. Ing Lenky Vavrové, operační techničky 122 prap. Petry Procházkové a operační techničky 112 prap. Lenky Šulcové.
Dne 5. prosince 2018, minutu před polednem, přijalo Krajské operační a informační středisko HZS Libereckého kraje tísňové volání dispečerky přepravní firmy s žádostí o pomoc českému řidiči kamionu,
který se nacházel ve svízelné a životu nebezpečné situaci v Holandsku
na dálnici A19 poblíž čerpací stanice a má vážné zdravotní problémy.
Operační technička 112 ihned vytěžila nezbytné informace. Dotazováním zjistila přesné místo události a doptala se ještě na bližší informace ke zdravotnímu stavu řidiče v zahraničí. Dispečerka
firmy uvedla, že muž nemůže dýchat, má bolesti na hrudi a velmi
špatně komunikuje. Po té byla kontaktována linka tísňového volání 112 v Nizozemsku, ta naši operátorku přepojila na místní záchrannou zdravotnickou službu.
„Snažila jsem se operátorce na holandské záchrance popsat situaci a místo události. Po celou dobu jsem mluvila anglicky, nicmé-

ně operátorka místní ZZS při komunikaci v anglickém jazyce správně nerozuměla, a proto jsem se zeptala, zda dokáže hovořit v němčině. Odpověděla kladně, a tak se komunikace ujala moje kolegyně
Lenka,“ popisuje situaci prap. Petra Procházková.
Nadále byla byla komunikace velmi složitá, přesto se podařilo
dohodnout na tom, že rychlá zdravotnická pomoc na místo události pojede. Operátorka hasičů pro jistotu ještě zavolala přímo postiženému řidiči. Byl ve vážném zdravotním stavu a šlo s ním jen
těžko komunikovat, požádala ho proto, aby začal troubit na klakson auta a pokusil se otevřít dveře. Během hovoru se u kamionu
objevil řidič jiného nákladního automobilu, který si telefon převzal.
„Vysvětlila jsem mu situaci a požádala ho, aby rychle běžel k nedaleké čerpací stanici. To udělal a předal mně k telefonu obsluhu
stanice. Znovu jsem zopakovala fakta a požádala obsluhu benzínky, aby zavolali na záchrannou službu i oni a upřesnili místo události i situaci,“ uvádí prap. Lenka Šulcová.
Díky skvělé práci všech zúčastněných se podařilo českého řidiče
kamionu zachránit ve velmi rychlém čase. Záchranná služba se k němu dostala včas. Je v pořádku v péči nizozemských lékařů. Opět se
tak ukázalo, že díky profesionálnímu přístupu a novým technologiím umíme českým občanům pomoci i v zahraničí.
por. Bc. Pavlína Bílková, DiS.

Absurdita při záchraně životů: hasiči přes hranice mohou, záchranka ne
Není to tak dávno, co polské auto bouralo
v českém Královci. Vcelku běžná nehoda s pár
zraněnými ale připomněla dosud nevyřešený
problém. Polští záchranáři to měli ke karambolu
blíž, byli na místě první, nesměli ale zasáhnout.
Bylo to jak momentka z absurdního dramatu.
Zranění si přivolali pomoc přes mezinárodní telepřečetli jsme jinde
fonní linku 112. Jenže, i když je Královec český,
mobilní operátoři vám ohlásí, že jste v Polsku. Zákonitě se tak dovolali polským záchranářům. Ti vyrazili k hranicím, ale teprve až na
místě zjistili, že nehoda se stala asi tři sta metrů za hranicemi.
Viděli místo bouračky i hasiče, kteří už na místě pomáhali. „Právně tam ale záchranka zasáhnout nesměla. Zvítězila nakonec snaha
zachránit lidský život, takže dojeli až k místu nehody a raněné ošetřili,“ řekl Miroslav Vlasák, bývalý starosta Žacléře a dlouholetý propagátor česko-polské spolupráce.
Jeden z posledních případů poukázal na zvláštní situaci. Zatímco hasiči a policisté mají mezivládní dohody a můžou tak zasahovat i na druhé straně hranic, u zdravotnické záchranné služby žádná dohoda neexistuje.
„Myslel jsem si, že v česko-polské spolupráci mě nemůže nic
překvapit, ale zmýlil jsem se. Přitom záchrana lidského života by
měla být na prvním místě,“ prohlásil Vlasák.
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Obě země mají pro poskytování zdravotních služeb na svém
území velmi přísné regulace. Kdo chce například léčit pacienty
u našich severních sousedů, musí mít vzdělání podle polských požadavků, mít tam registrovanou ordinaci, projít jazykovými zkouškami, a splnit ještě další podmínky. A obráceně.
„Jednoduchým řešením by bylo stanovit pro záchranky výjimku. Nemuselo by to být nic složitého, vzory v jiných mezivládních
dohodách tu jsou,“ oznámil ředitel Záchranné zdravotnické služby Královéhradeckého kraje Libor Seneta.
DENÍK, 13. prosince 2018
Ilustrační foto: Michal Fanta

Redakce Alarm revue hasičů a záchranářů – mediální partner tohoto setkání

Na slavnostní otevření zbrojnice 1. prosince přijel hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD)
Foto: Michal Fanta

Dieselelektrický generátor v případě výpadku elektrické energie
automaticky startuje a během jedné minuty obnovuje chod hasičské zbrojnice včetně systému vytápění

V Olešnici v Orlických horách to dokázali
Vypracování projektu a stavbu zvládli za pouhých 13 měsíců
Dobrovolní hasiči odkládali sbíjecí kladivo a vyjížděli k zásahu
v ruce drželi sbíjecí kladivo a už se převlékali do zásahového oděvu a připravovali se na
jeden z více jak padesáti letošních výjezdů.
Finiš prací, které musely být hotovy do
konce října, dal zabrat. Nejeden den dovolené či pracovního volna členů jednotky bylo v zaměstnáních a rodinném životě nutné
vyčerpat k tomu, aby se vše povedlo dotáhnout do zdárného konce.
Dne 1. prosince 2018 nastala chvíle zhodnocení, co se přesně za jeden rok a jeden
měsíc práce dá stihnout.

Psal se rok 2013, kdy se začaly připravovat podmínky pro čerpání prostředků
z budoucího Integrovaného regionálního programu pro oblast 1.2 – Zajištění
připravenosti složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof.
V té době se díky pozornosti hasičů
z Olešnice v Orlických horách při studiu navrhovaných materiálů na ministerstvu pro
místní rozvoj a ministerstvu vnitra podařilo
zjistit, že území ORP Dobruška není do
možnosti budoucí podpory v této oblasti
vůbec zahrnuto.
Po několika jednáních se nakonec podařilo zahrnout oblast Dobrušska do možnosti budoucí podpory v tomto opatření.
Správnost tohoto postupu nedokazuje
jen přístavba a zvýšení odolnosti olešnické
hasičské zbrojnice, ale již realizovaný projekt na novou CAS 30 pro město Dobrušku, místní část Domašín, přístavbu hasičské
zbrojnice v Deštném v Orlických horách,
pořízení dopravního automobilu v Opočně,
či teprve chystaných devět projektů na nákup vybavení pro obce České Meziříčí, Trnov, Opočno, Dobré, Dobrušku, Nový Hrá-
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Nové garážové stání
Zbývá už jen vyjmenovat, co vše se podařilo vybudovat. Dominantou celé akce je
přístavba jednoho garážového stání, které
umožní vyjma parkování cisternové automobilové stříkačky, i případné mytí a odmražování techniky.
Bezprostředně na tento objekt navazuje
venkovní zpevněná plocha vybavena dre-

nážním systémem a společně s vnitřní kanalizací je svedená do odlučovače ropných
látek a následným odvodem odpadní vody
do kanalizace. Celý venkovní plášť hasičské
zbrojnice je nově chráněn tepelnou izolací
a novou fasádou.
Objekt je vybaven novou kompresorovou stanicí, která umožní držet tlak vzduch
v hasičské technice na potřebné úrovni.

Olešnice v Orlických horách

dek, Deštné v Orlických horách, Bohdašín
a Olešnici v Orlických horách.
Dalším důležitým krokem bylo zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny
POHODA venkova na období 2014–2020.
Kvalitně zpracovaný dokument přinesl už
faktickou možnost čerpání evropských prostředků mimo jiné z programu IROP.

Přiložili ruku k dílu
Další finanční náklady nepřipadly v úvahu,
ale zároveň chtěli hasiči co nejlepší výsledek.
Ke slovu přišly montérky, ruce a mnoho stovek hodin práce členů jednotky a sboru. Samo sebou bez nároku na jakoukoliv odměnu,
snad jen pro dobrý pocit z odvedené práce.
Zejména pro členy výjezdové jednotky
nastalo mnoho okamžiků, kdy třeba ještě

se nachází v okrese Rychnov
nad Kněžnou, kraj Královéhradecký. Katastrální území
se rozkládá na ploše 1429 ha
v nadmořské výšce 610 m n. m. s nejvyšším vrcholem Vrchmezí (1084 m n.m.).
Průměrný roční úhrn srážek je 900 mm.
Průměrná roční teplota pouhých 5 st.
Celsia. Ve 132 domech trvale bydlí 472
obyvatel, dalších 205 domů slouží k individuální rekreaci. Nejstarší písemná
památka o Olešnici je z 11. června 1354
a je uložena v archivu Pražského hradu.
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Oživit slávu Avie se nepovedlo, výroba těchto českých aut končí
Společnost Avia Motors ukončí v lednu
v Přelouči výrobu nákladních vozů Avia, zájem o ně nedosáhl očekávané úrovně, řekl
Andrej Čírtek, mluvčí holdingu Czechoslovak
Group (CSG), který podnik vlastní. V Přelouči
firma začala vyrábět teprve loni na podzim.
Avia letos vyrobí asi 70 vozidel. Na ukončení výroby těchto nákladních aut upozornily Hospodářské noviny (HN).
„Z důvodu vývoje situace na trhu, chystaným novým emisním regulacím a dalším
požadavkům zvyšujícím náklady na produkci užitkových vozidel v kategorii, v níž Avia
vyrábí, došlo k přehodnocení strategie společnosti. Bylo rozhodnuto o ukončení sériové výroby automobilů Avia s dieselovým motorem,” uvedl mluvčí Čírtek.
Firma bude dál dodávat náhradní díly
uživatelům vozidel Avia a zaměří se také na
elektromobily.

Hasička & Hasič 2019
Speciální kalendář nej hasiček a hasičů soutěže Miss Hasička ČeskoSlovensko a Hasič roku 2010 - 2017

Prodej kalendáře na www.vyzbrojna.cz

V Přelouči zůstane pouze servis

Sériovou produkci nových vozů AVIA-INITIA, na jejichž parádní představení počátkem září
2017 v Přelouči byla pozvána i naše redakce, se již nepodařilo zahájit. Foto: Ivo Havlík

Foto: Jan Tůma

Avia začala vyrábět od loňského podzimu v Přelouči, kam se výroba postupně přestěhovala z areálu v pražských Letňanech.
Letos v únoru zahájila sériovou výrobu vozu
Avia D 120 4x2 Euro 6 Initia. Ještě v květnu
firma plánovala vyrobit 150 vozů. Připravovala rovněž vozidlo s pohonem 4x4, do konce roku měla být spuštěna i sériová výroba
hasičských vozů.
Kvůli ukončení výroby se počet pracovních míst v Přelouči sníží ze zhruba 70 asi
o 20. Firma chce ještě dlouho zachovat program poprodejních služeb pro tisícovky vozidel, které pod její značkou jezdí zejména
na českých a slovenských silnicích.
Společnost Avia Motors koupil holding
CSG v roce 2016 od indické skupiny Ashok
Leyland Motors, která v roce 2013 produkci v Česku ukončila.

www.misshasicka.cz

www.hasicroku2018.cz
Hlavní partner

Cisternová automobilová stříkačka na podvozku AVIA DAEWO z produkce THT Polička se dostala na poštovní známku České pošty. Známku vyryl Bedřich Housa podle fotografie, kterou v Poličce pořídil šéfredaktor Alarm revue hasičů a záchranářů Ivo Havlík. Kresba pod
známkou je od Františka Gračky.
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Partneři

Avia sboru dobrovolných hasičů Černovír, místní části města Ústí
nad Orlicí, je v depozitáři našeho ústředního hasičského muzea v Přibyslavi; o dnes již historický vůz pečuje kustod muzea Milan Pátek.
Foto: Ivo Havlík
Mediální
partneři

Dárci cen

Stříkačky svrateckých hasičů ledovaly první rychlobruslařskou
dráhu v Česku, právě na ní začínala Martina Sáblíková
Svratka je město (asi 1400 obyvatel)
v Kraji Vysočina, 17 km severovýchodně od
Žďáru nad Sázavou, na hranicích Čech a Moravy, v nadmořské výšce 632 m. Městem
protéká řeka Svratka, jejíž původní nezregulovaný a velice se klikatící tok, se kterým
je totožná trasa historické česko-moravské
hranice, město rozděluje na historicky českou a moravskou část.
Město je kolébkou českého rychlobruslení. V sezóne 1953–1954 zde byla otevřena v celém Československu vůbec první přírodní rychlobruslařská dráha. Do té doby
se závidlo pouze na řekách a rybnících. Pro
stavbu bylo přemístěno 5100 m3 zeminy,
zpracováno 580 m3 kamene, 12 vagónů
písku, 28 vagónů škváry, apod. Hlavní zatěžkávací zkouška čekala stadion při zahájení provozu. Čerpadla stačila jen na údržbu ledu, dávala totiž jen 72 hl vody za hodinu, ale na vytvoření 25 cm vrstvy ledu

bylo třeba výkon 22 000 hl/hod. Proto byly
použity i čerpací stroje hasičských sborů.
V té době to byla dráha velmi dobrá,
hned v první sezóně bylo překonáno 102
československých rekordů. Stálá regulérní
dráha také umožnila čs. rychlobruslařům
vstup na mezinárodní fórum.

Žel, nikdy nebyla vybudována dráha umělá, dost často se stávalo, že nebyla příznivá
zima, a tak rychlobruslaři mohli trénovat jen
pár dnů v roce nebo také vůbec. Na svratecké rychlobruslařské dráze začínal jak současný trenér Petr Novák, tak i jeho svěřenkyně
a olympijská šampiónka Martina Sáblíková.

Hasiči ve Svratce mají novou cisternu, nazvali ji Terka
Novým vybavením nyní disponuje Sbor
dobrovolných hasičů ze Svratky. U příležitosti oslav stého výročí republiky jim byla
slavnostně předána nová cisternová automobilová stříkačka TATRA 815 4x4. V sobotu 27. října odpoledne si ji mohla ve
městě prohlédnout rovněž veřejnost. Mnozí z přihlížejících navíc patřili k těm, kteří na
novou zásahovou techniku přispěli finančním darem.

Oslavy stého výročí republiky spojeného
s předáním nové „tatrovky“, slavnostním
průvodem a dalším programem v sokolské
a hasičské zahradě se ve Svratce vydařily.
„Kytice, jíž byla stříkačka ozdobena, byla
následně položena na hrob našeho bývalého zastupitele a také hasiče, který zemřel
před několika lety a této události se již bohužel nedožil,“ nechal se slyšet svratecký
starosta František Mládek.

Využití najde rovněž dosavadní parťák
svrateckých hasičů – trambus zvaný Matýsek. S tímto pětatřicet let starým strojem,
který tamnímu sboru věrně sloužil celých
jedenáct let, se mohli lidé na sobotní slavnosti také rozloučit. Matýsek ale rozhodně zahálet nebude. „Svoje služby bude
nyní plnit u dobrovolných hasičů v nedalekých Daňkovicích,“ dodal František Mládek.

Z darů se sešlo 360 000 Kč

Starosta Svratky František Mládek (vlevo) přebírá klíče od CAS od ředitele THT Polička Stanislava Červeného.
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CAS 20 – T 815 4x4 byla financována ze zdrojů poskytnutých z Fondu zábrany škod na rok 2018 (Ministerstva
vnitra ČR) ve výši 2 500 000 Kč a spolufinancována z dotace Kraje Vysočina
částkou 500 000 Kč. Z rozpočtu města
Svratka na rok 2018 byla vynaložena
částka 3 000 000 Kč.
Krásných 360 000 Kč představují finanční dary od dobrovolných dárců. Pořizovací hodnota CAS i s vybavením činí
6 300 000 Kč. Všem dárcům co nejsrdečněji děkuji. Především děkuji občanům
Svratky i některým chalupářům, zdejším
firmám, firmě Žďas a obci Křižánky.
František Mládek,
starosta Svratky
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Smutný osud Sigmundů, průkopníků výroby
hasičských pump, čerpadel a stříkaček
Známý podnik Sigma s Neptunovým trojzubcem ve znaku založila v 19. století rodina Sigmundů. Postupně vybudovali prosperující podnik s pobočkami v zahraničí,
který jim ovšem sebrali nacisté a po nich
komunisté.
Málokdo ví, že se s jejich jménem pojí
také plán přestavět Lutín ve stylu Baťova
Zlína nebo vývoj ochrany proti bojovým
plynům.
Původně to bylo jen vedlejší zaměstnání, jímž si v Lutíně na Olomoucku od roku
1868 přivydělával Ludvík Sigmund, rodák
ze sousedního Třebčína. Aniž to tušil, položil základ podnikatelské dynastie a byznysu, jenž funguje dodnes.
Sigmundův zaměstnavatel se jmenoval
Tomáš Vychodil, vyráběl dřevěné pumpy
pro sedláky z okolí. „Po jeho smrti v roce
1876 a po odchodu syna Matouše Vychodila se Ludvík Sigmund stal jediným vlastníkem podniku,“ líčí v knize Industriální topografie Olomouckého kraje Tomáš Řepa.
Když bylo Sigmundovi 46 let, nastoupil
do firmy jeho syn Jan. Za dalších sedm let
se přidal mladší František. Roku 1894 otco-

vo podnikání přebírají, po pěti letech si zařizují novou dílnu. Stávala na severním
okraji areálu, v němž dodnes sídlí společnost Sigma Group.
Bratři vyráběli dřevěné pumpy, hlavně se
ale na Moravě a ve Slezsku soustředili na
studnařské práce. Podnik rozšiřovali, v oboru byli brzy na špici. František Sigmund se
stal starostou Lutína.
„Po první světové válce se vyráběla především železná čerpadla, v roce 1922 byly zaregistrovány ochranné známky Sigma
a Neptunův trojzubec, jež jsou v logu firmy
až do současnosti,“ dodává Řepa.
V poválečném Československu nastal největší rozmach firmy. V nabídce měla i benzínové požární stříkačky, postřikovače chmelnic a vinohradů, zavlažovací systémy či domácí vodárny.
„Za nejlepší výrobek bylo považováno
ponorné čerpadlo Nautila chráněné 20 domácími a 50 zahraničními patenty. Firma
proslula rovněž velkorysou sociální politikou ve prospěch zaměstnanců,“ popisují
Jana Geršlová a Milan Sekanina v Lexikonu
našich hospodářských dějin.

Stříkačka Sigmund LM 25 z roku 1938 v Záboří u Protivína v okrese Písek, kterou dobrovolní hasiči opravili, když měla propálenou hlavu válců a zadřený motor. Havárii před 40 lety
způsobilo zemědělské družstvo, které s touto stříkačkou umývalo polní techniku bez dostatečného přísunu vody k ochlazování motoru.
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Do konce roku
1934 se ke slovu
dostala třetí generace Sigmundů, společníky se stalo šest
dětí obou bratrů. Mezi nimi i Janův syn Miroslav Sigmund. Od otce mimo jiné přebírá
vývoj, výrobu a prodej plynových masek a filtrů. Sigmundovi se jim začali vedle původního byznysu věnovat od ledna 1935.
„Byla to pohotová reakce rodiny na požadavek modernizace československé armády. Ministerstvo národní obrany svěřilo firmě
smluvně technický výzkum, konstrukci prototypů i výrobu již zavedených typů chemických prostředků,“ píší Geršlová a Sekanina.
Vznikají filiálky ve Francii, Jugoslávii či
Anglii, kde v Newcastlu rozjíždí Miroslav
Sigmund roku 1938 závod na požární
pumpy a hasičské stříkačky. Za druhé světové války se tu vyráběly i zbraně a munice.

Smutný konec po dvou
letech v nacistické vazbě

Sigmundovi
•	Ludvík Sigmund (1836–1899), zakladatel dynastie. Začínal jako pomocník
u pumpaře v Lutíně.
•	Jan Sigmund (1869–1936) a František Sigmund (1875–1935). Podnik převzali v roce 1894, postarali se
o jeho rozvoj. Do konce roku 1934
do firmy nastoupilo jejich 6 dětí.
•	Miroslav Sigmund (1907–2004),
syn Jana Sigmunda, ve Velké Británii
roku 1938 založil závod na výrobu
požárních pump a stříkaček.
•	Vyráběl i protiplynový filtr a filtrační
zařízení pro protiletecké kryty, jimiž
bylo vybaveno sídlo britského ministerského předsedy, britská admiralita
i královský palác.

Čerpadlo o výkonu 32 HP, které do Hrdoňovic v okrese Jičín v roce 1934 osobně přivezl šéf
firmy Sigmund Ing. Vladimír Sigmund. Dne 1. září 1934 stroj zkoušel Dr. Ing. Alois Parma,
technický znalec České zemské hasičské jednoty. Líbil se mu a nákup požehnal slovy: „Hasičská stříkačka odpovídá svým provedením a svým výkonem požadovaným hodnotám a byla
předána v úplném pořádku, dle sepsaného protokolu.“ Stroj byl opraven a přestříkán do původní barvy. Hrdoňovice jsou místní částí Újezdu pod Troskami.
Foto: Ivo Havlík

z Československa odešli. Komunistům unikla anglická filiálka, jež se osamostatnila.
„Výrobní program převzaly nástupnické
firmy Sigma Lutín, Sigma Olomouc a další.
Miroslav Sigmund řídil závod ve Velké Británii až do roku 1959,“ uzavírá Geršlová a Sekanina.
Michal Poláček, idnes.cz

Sigmundovi se věnovali i své obci, chtěli
z ní udělat druhý Zlín, jenž tehdy ovládalo
impérium Baťa. „Roku 1938 vznikl regulační plán Lutína. Jádro měla podobně jako ve
Zlíně tvořit továrna s dělnickým sídlištěm,“
přibližuje Řepa. Na proměnu obce ale už
nedošlo, blížila se okupace nacistickým Německem.
Na jejím počátku Sigmundovi dostali
z Lutína do Anglie cenné výkresy, desítky
strojů a pár odborníků. Němcům ale šlo
o celou továrnu.
„Usilovali o to, aby zahraniční obchodní
zastoupení firmy získala jejich rozvědka.
Němečtí špioni se přes obchodní styky měli infiltrovat do zájmových zemí,“ popisuje
historička Miroslava Menšíková v internetové Encyklopedii Dějin města Brna.
V listopadu 1940 skončil ve vazbě tehdejší
ředitel podniku Jan Sigmund ml. „Bylo s ním
zatčeno dalších 20 vedoucích pracovníků.
Obviněni byli ze sabotáže a spolupráce s odbojem,“ dodává Geršlová a Sekanina.
Jan Sigmund německému nátlaku neustoupil, chatrný rozsudek smrti padl za dva
roky. Nacisté ho popravili za údajné schvalování atentátu na Heydricha.
„Je to příklad, jak bezpečnostní složky využily stanného práva, aby se zbavily člověka,
proti němuž neměly po celou dlouhou dobu
vazby dostatek důkazů,“ uvedla Menšíková.
Nacisté podnik se třemi tisíci zaměstnanci
zkonfiskovali. Vyráběli tu zbraně i trupy letounů Messerschmitt.
Po válce dostává rodinné dílo další ránu –
komunistické znárodnění. Sigmundové tak
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Stuhy na prapor hasičů předali zleva Mgr. Zuzana Veselíková, zastupitelka obce, Ing. Karel Rothschein, starosta obce, Ing. Simona Dušková, členka Sokola, Lukáš Třasák, předseda Sokola, Karin Girčáková, členka mysliveckého spolku, Zdeněk Sedláček, předseda mysliveckého
spolku, u praporu stojí praporečník Pavel Vomáčka a vše s mikrofonem komentuje Petr Klička moderátor, náměstek starosty SDH Osík

Praporečníci zleva Pavel Vomáčka, Zdeněk Vodehnal a velitel jednotky Jan Krutina mladší přebírají prapor z rukou Zdeňka Velebného

Sváteční 17. listopad v Osíku
Obec, hasiči, sokolové a myslivci zasadili lípu •
Rozvinuli první hasičský prapor • Zaplatili píšťalu
pro nové varhany v katedrále sv. Víta
„Jsme obyčejní vesničtí chlapi, kteří nedělají takové akce denně, proto jsme měli
trému a snažili jsme to udělat nějak lidsky,
obyčejně, aby to nebylo moc socialistické
a také příliš církevní, aby to bylo domácké
a pro lidi přijatelné. Jen nás mrzí, že nepřišli všichni sponzoři, měli jsme pro ně hezké
dárky a taky mohlo přijít ještě více lidí z vesnice. Všichni naši členové si občerstvení,
včetně slavnostní večeře, zaplatili ze svého,
abychom nedrancovali naši kasu. Hudba
přijela a byla výborná, končili jsme až hodinu po půlnoci,“ shrnuje prožitky ze soboty
17. listopadu, státního svátku Dne boje za
svobodu a demokracii starosta sboru dobrovolných hasičů obce Osík v okrese Svitavy Jindřich Groulík.
V obci odpoledne občané a místní spolky zasadili lípu Tilia Cordata Rancho, dali jí
zakořenit naproti školy, a v podvečer v kulturním domě hasiči rozvinuli a nechali požehnat svůj první spolkový prapor, vůbec
první od svého založení v roce 1883.
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Na rubu praporu jsou
slova z první kroniky
Prapor z tvůrčí díly firmy Velebný a FAM
stál 83 000 korun a bude trvale uschován
na obecním úřadě v temperované místnosti. Heslo, které je na rubu praporu hasiči našli na první stránce spolkové kroniky a zní
nevšedně: „Pevné vůli, tužbě ušlechtilé rádo dává nebe dojít cíle“. Patetická slova objevil Josef Klouda, bývalý ředitel školy v Osíku a současný kronikář obce.
Jindřich Groulík je z původního hasičského rodu, jeho dědové i rodiče byli hasiči, dvě
dcery jsou hasičky a do sboru vstoupila i starostova manželka když se do obce přivdala
z České Třebové. Dcera Eva k poctě zesnulých i živých hasičů přednesla báseň od další členky spolku Jany Andrlíkové, která ještě
upekla i dva velké dorty.

Vzpomenuli tragédii
ve Slovenském ráji

Prapor požehnal jáhen litomyšlské farnosti
Mgr. Karel Dvořák, je rodákem z Osíka, jeho otec a dědeček byli hasiči

V Osíku dosud není zapomenuta 60 let
stará tragédie. Jindřich Groulík mně o neštěstí říká: „V roce 1958 naše sokolky a hasiči
jeli na sokolský slet do slovenského města
Levoča. Den před cvičením navštívili Slovenský ráj. Žel, při výletě do údolí Piecky tragicky zahynula 17letá Marie (Makyna) Karlíková
a další mladé dívky se zranily. Mezi nimi byla
také moje maminka Eva Groulíková, která je
už 60 let členkou sboru. Čtyři dívky si sedly na

Stuhu na hasičský prapor připíná Simona Dušková, Zuzana Veselíková a Karin Girčáková

Zdeněk Velebný popisuje líc a rub praporu
lávku, která byla natažena na lanech a v okamžiku fotografování se lávka s nimi propadla
do hlubokém propasti. Marie Karlíková zemřela na místě a ostatní záchranáři převezli
do nemocnice v Levoči ošetřeny, moje matka
v této nemocnici ležela ležela celý jeden rok“.

Sedm hasičů si měsíc
neholilo knír
Sedm hasičů SDH Osík je již po sedmé
zapojeno do kampaně Movember Nadač-

ního fondu Muži proti rakovině prostaty
mužů.
Movember je charitativní a každoročně
se konající genderově zaměřená akce. Jejím účelem je získání finančních prostředků
a zároveň zvyšování povědomí o zdraví mužů. Měsíc mužské solidarity připadaná na
listopad a symbolika je zaměřena především
na prevenci typicky mužského onemocnění,
kterým je rakovina prostaty. Název charity
vznikl jako hybridní složenina dvou anglic-

kých slov, knír (moustache) – vyjadřující typicky mužský znak – a listopad (November).
Každoroční celosvětová akce je viditelná
už na začátku listopadu, kdy se muži oholí
a do konce měsíce si nechají růst knírek.
Na shromáždění k 135. výročí založení
spolku rovněž zaznělo, že sbor letos přispěl
na nové varhany v katedrále sv. Víta v Praze. Koupil jednu píšťalu.
IVO HAVLÍK
Snímky autora
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Starostou sboru je potomek původního hasičského rodu Jindřich Groulík, který právě v Přibyslavi studuje Univerzitu dobrovolného hasiče. Hasičkou je i jeho manželka a dvě dcery,
na snímku je Eva.
Jednatel sboru Michal Zölfl se postaral o ozvučení kulturního domu. Je čerstvým nositelem vyznamenání Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Za záchranu života. Patří k těm sedmi členům
sboru, kteří si vždy v listopadu neholí knír, aby podpořili kampaň
Movember Nadačního fondu Muži proti rakovině prostaty mužů.

Tvůrce praporu Zdeněk Velebný do Osíka přijel s manželkou, do
Ústí nad Orlicí si odvezl bedničku jablek z místního sadu

Jana Andrlíková upekla dva dorty, jeden ve tvaru státní vlajky

Marie Cupalová, dcera strojníka sboru, už jako dítě začínala v hasičském kroužku, kvůli slavnosti jela až do Olomouce koupit si novou uniformu

Sboru k 135. výročí založení přijel poblahopřát starosta okresního
sdružení hasičů Svitavy Jan Soural, na snímku předává diplom náměstkovi starosty SDH Osík Petru Kličkovi

Přání hasičů zapět státní hymnu a přidat několik písní vyhověla Marcela Bártová. Magistra farmacie pochází z místní sokolské rodiny a kombinuje zaměstnání v litomyšlské lékárně U Slunce a kariéru zpěvačky, která si osvojila repertoár britské legendy Adele Laurie Blue Adkins.
„Každé vystoupení hlavní protagonistky Marcely Adele Bártové sklízí nadšené ovace posluchačů. Výběr kostýmů, účesy, líčení, projev a dokonalé zvládnutí pěveckého partu, to vše patří k velkým přednostem zpěvačky. Je zde i něco, co se nacvičit nedá. A to je syrový hlas, který dostala zpěvačka do vínku, a který je velice podobný zabarvení Adele. I proto dokáže navodit během koncertu dokonalou iluzi, že si posluchači připadají jako by právě byli na koncertě pravé Adele“, píše recenzent.
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Dobrovolné hasiče pozdravil starosta obce
Ing. Karel Rothschein (vlevo)

Sousední obcí je Dolní Újezd, za přáteli přijela Klára Zerzánová

OSÍK – kouzelná vesnice v Loučenské pánvi Svitavské pahorkatiny, pouhé 3 km od Litomyšle, 1016 obyvatel, v roce 2008 získala titul
Obec roku Pardubického kraje.
Wikipedie uvádí: „V roce 1879 byl zřízen hasičský sbor v Osíku, zatím bez kroje, jelikož nebylo rozhodnuto, pro jaký kroj se rozhodnout. V roce 1882 byly vypracovány nové stanovy a sbor pracoval pod názvem Hasičsko-Sokolská jednota v Osíku, s krojem sokolským.
Snad toho času prvním v Čechách (píše kronikář). Jinde všude hasičské sbory užívaly kroj s přilbou. 20. ledna 1895 byly stanovy přepracovány. Hasičský sbor nesl nový název Hasičská a tělovýchovná jednota Sokol v Osíku“.
Za skutečný rok založení sbor pokládá rok 1883, proto letos oslavil 135 let své existence.

Lípa druhu Tilia Cordata Rancho bude růst na návsi před školou z roku 1912. Nad vchodem do této alma mater je plastika Komenského a dvě výzvy: MYSLI, JEDNEJ. Hlínu ke
kořenům stromu lopatou přihodili i mladí hasiči.
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Žhářka Marie Zindulková zapálila 30 domů, způsobila smrt dvou lidí
Tento zvláštní příběh začíná zřejmě v roce 1898, kdy Marie Zindulková byla ještě
jedenáctiletá školačka. Dne 7. srpna v 11
hodin dopoledne shořela chalupa krejčího
Jana Voříška z čp. 85. Dne 22. srpna odpoledne shořely dvě chalupy těsně u sebe stojící, Jana Voříška, čp. 86, a Josefa Nováka,
čp. 87, a dne 9. září opět odpoledne lehla
popelem chalupa Františka Brůny, čp. 90.
Dne 12. září 1898 opět o půl druhé odpoledne začala hořet chalupa Tomáše Jirečka z čp. 79 a stodola Jana Flídra, čp. 80. Ve
stodole shořelo přes 1600 mandelů obilí,
bílé semínko vypěstované za dva roky,
směska a jiné věci. Spolu s osíckými hasiči
zdolávalo veliký požár dalších pět hasičských sborů, které se spolu snažily zachránit hlavně statek. Ten byl sice od požáru
vzdálen na 20 metrů, ale na mnoha místech již na něm vznikaly plaménky ohně
a sklo v oknech od žáru popraskalo. Velmi
pomohla vodní nádrž na dešťovou vodu i voda „z polní louže“, čili rybníčka. Hašení trvalo až do rána.
Po tomto ohni byli lidé tak rozrušeni, že
by se raději z Osíka vystěhovali. Každý si nechal zvyšovat pojistku, ukrýval peřiny, šatstvo a cennější věci do zděných místností.
Dodatečně si požár vyžádal i život Josefa
Tomana z čp. 183, který následkem velké
únavy, vysílení a namožení při hašení onemocněl zánětem, kterému podlehl.
Sbor cvičitelský Sokola začal tajně po
nocích držet hlídky. Ve dne pracovali na polích a v noci ozbrojeni revolvery chodili po
vsi se střídáním se v čp. 64 u Josefa Veselého. Nakonec tuto akci převzalo obecní zastupitelstvo, které nařídilo hlídky občanů
číslo po čísle. Jak dlouho, zápisy neříkají.
Po dvouleté přestávce, 22. července 1900
ráno, shořela chalupa Jana Koníčka, čp. 43.
Za další čtyři dny rovněž odpoledne lehly
popelem další dvě chalupy – Zemanova, čp.
53, a Flídrova, čp. 54. V chaloupce bydlel
starý Karlík, který na popáleniny krátce nato zemřel. 3. října 1902 v osm hodin ráno
zničil požár chalupu Františka Šauera, čp. 45,
načež ve dvě hodiny odpoledne v její blízkosti shořela stodola Antonína Tůmy, čp. 42;
byla dřevěná, roubená, s došky – a nezbylo
z ní vůbec nic.
Hned v dalším roce, 11. ledna 1903
večer, právě o sokolském plesu, když vše
zkoušelo své podrážky v tanci, byl vyhlášen
hasičský poplach. V ohni byla chalupa Tomáše Nováka, čp. 188. Oheň byl však brzy
uhašen, jelikož chalupa stála u samé říčky
Desinky, takže se brzy mohlo pokračovat
v tanci až do ranních hodin. Dne 16. září
shořela Kůřova chalupa, čp. 46.
Tajemná žhářka se pak ozvala opět až
po dvou letech, když 30. října 1905 v pět
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hodin ráno shořela stodola Josefu Tobkovi,
čp. 81.
Za rok, 16. července 1906 v 11 hodin
dopoledne, byla ohněm zničena chalupa
Jana Podhájského, čp. 89 a dne 28. září večer téhož roku shořel statek Františka Veselíka (Jirků), čp. 93. Když jej měl jakž takž
opravený a skončil polní práce, takže se
chystal k výmlatu obilí, 26. listopadu ráno
mu shořela stodola i s celou úrodou.
Ale to nebylo ještě všechno. V následujícím roce 1907, při „pálení čarodějnic“
30. dubna večer hořela stodola Josefa Faltyse, čp. 84. Za týden shořela chalupa Václava Lipavského, čp. 57. Dne 2. června v 11
hodin v noci byl založen oheň v Hertíkově
statku, čp. 101, právě o taneční zábavě
u Lněničků. Kolemjdoucí občan oheň zpozoroval a s domácími oheň v doškách uhasili. Dne 4. dubna hořela kůlna Josefa Doseděla, čp. 168, naštěstí oheň byl brzy uhašen. Dne 28. července pak v noci vyhořel
statek Josefa Krutiny, čp. 92. Dne 19. září
odpoledne opět vyhořely stáje Josefu Faltysovi, čp. 84. Obytná budova (velký kryt)
a světnička byly hasiči zachráněny.
Při tomto ohni byla i Marie Zindulková,
nyní už služebná, která právě ten den byla
zaměstnána odnášením dříví na stáj u Faltysů. Protože byla už dříve podezřívána, byla hned vzata k výslechu za přítomnosti četnického strážmistra a starosty. Výslech trval
dlouho. Přestože byla podrobena křížovému výslechu, jak dosvědčili přítomní, vždy
odpovídala: „Já jsem to neuďála, já se vám
nepřiznám“, a přítomným do očí se dívala
svými skelnými zraky jako dravec.
Ale příštího roku, 8. března 1908 večer,
opět hořela stodola Josefa Krutiny, čp. 92.
Když byl oheň uhašen, zašli představitelé
obce k Zindulkovým do čp. 91 za Marií,
a obvinili ji, že požár byl jejím činem, což
ona opět popřela. Tehdy jí bylo přímo řečeno, proč v jejich okolí všechny chalupy, statky a stodoly jsou již ohněm zničené a jen jejich chalupa uprostřed je ještě netknuta.
A co se stalo? Za týden nato, v neděli
15. března v 9 hodin ráno, když byli lidé
v kostele, byla chalupa Zindulkova v ohni.
Na oklamání celé veřejnosti zapálila Marie
přístřeší i svým rodičům. Byla opět vyslýchána, ale marně. Její jedinou odpovědí byla
slova: „Já jsem to neuďála!“, a ani se při
tom nezarděla.
Lidé důrazně žádali po rodičích, aby dceru dali z vesnice pryč. Ti se jí zastávali, ale
nakonec ji přece jen odvedli sloužit do Vysokého Mýta.
Pokoj si však nedala. Došla si do Osíka
a 25. září v 10 hodin v noci zapálila stodolu Františku Hertíkovi, čp. 101. Domů se
nestavila, přespala v polích ve stohu a ráno

Jak v Osíku dokázali přestavět zbrojnici

se přes Říkovice vracela do Vysokého Mýta.
Jenže v Říkovicích byla poznána a ihned byla udána. Četníci ji ve Vysokém Mýtě zatkli
a dopravili k soudu. Zde se k některým požárům přiznala, i k požáru u Faltysů, po kterém byla vyslýchána. Po krátkém soudním
přelíčení, ke kterému ani mnoho svědků
nebylo voláno, byla uznána za slabomyslnou a dána do blázince v Praze.
Po deseti letech si Osík oddychl. Během
těchto deseti let vyhořelo 27 stavení a 3 požáry byly uhašeny.
A závěr? Cituji doslovně z hasičské kroniky: „Asi po pěti letech byla z ústavu propuštěna. A nato zůstala bavit Prahu jako
služka. Domů již z různých příčin a opatrnosti nesměla, byla by jistě občany zlynčována. Co se týče té slabomyslnosti, nebylo to takové, ale nechtěli ji páni nechat tak
dlouho krmit buď v nemocnici anebo v žaláři.“
JOSEF KLOUDA,
kronikář obce Ovsík
Z průvodního dopisu
autora redakci:
Je mně ctí, že jste se rozhodli zveřejnit
moje vyprávění o žhářce Zindulkové. K tématu jsem se dostal v roce 2008, když jsem
měl možnost jako obecní kronikář hrabat
se ve starých spisech. Do rukou se mi dostal sešitek se zápisky o požárech v naší obci od roku 1822. To byl první impuls k tomu, abych zajímavé téma zpracoval.
Údaje v sešitku však končily dvacátými
léty minulého století. Sešitek jsem doslovně
přepsal v počítači a pak jej předal do archívu v Litomyšli, spolu s jednou kopií přepisu.
V Osíku máme to štěstí, že existuje velmi dobře napsaná pamětní kniha, kde byly
další údaje, stejně jako kronika hasičská.
Údaje se někdy rozcházely, řada údajů byla
nepodstatných a některé důležité naopak
chyběly.
Velkým pomocníkem mně byla tiskárna
Petra Dvořáka v Osíku.
Více se o žhářce neví. V Osíku se již neukázala, zmizeli i Zindulkovi.
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Hasiči vlastní kulturní dům, slouží celé vesnici,
protože na nový kotel nejsou peníze, opravili starý
Po valné hromadě šla na stůl zabijačka
Slezské vánoce jsou spojeny s hojností
jídla. Již v 19. století Čeněk Zíbrt zapsal: „Vánoce jsou Vánoce a pečeně je jejich sestra“.
Vyrobit z ovaru a krve chutné jitrice, jelita, tmavou a světlou tlačenku, to je nelehká práce na celý den. Uměním kuchyňské
alchymie navíc je všechno v patřičné míře
okořenit, česneku, soli a pepře nesmí být
ani hodně, ani málo. Když se to povede,
chutná každému.
Chutnalo i na výroční valné hromadě sboru dobrovolných hasičů v Kojkovicích, místní
části města Třinec v okrese Frýdek-Místek,
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kterou korunovala opulentní zabijačková večeře. Hasiči pro ni vyrobili hromadu jitrnic
a prejtů a vyudili špek a maso.
Než se pochoutky nosily na prostřené stoly, pět členů převzalo medaile ke 100. výročí
zrodu Československa. „V prvé řadě jsme vyzdvihli zásluhy emeritního zaměstnance Třineckých železáren Adolfa Gazdy, který je členem našeho spolku neuvěřitelných 63 let,“
uvedl starosta SDH Patrik Banot.
Valná hromada s večeří se konala v místním kulturním domě, který je majetkem
SDH a probíhá v něm veškerý společenský

a spolkový život podhorské vesnice vtísněné do klínu hranic Česka a Polska.
Největší problémem v zimě však je kulturní dům vyhřát.
„Na nový kotel nemáme prostředky. Díky
peněžnímu daru třinecké firmy SMOLO a nepočítaným hodinám práce našich členů se
nám minulý týden podařilo starý kotel rozebrat, opravit a zase složit. Snad jsme tím zachránili i vesnickou plesovou sezónu. Jednáme s vedením města Třince, které nám přislíbilo materiální pomoc, abychom kulturní
dům nadále udrželi v chodu,“ doplnil starosta Banot.
DOROTA HAVLÍKOVÁ,
kronikářka SDH Kojkovice
Snímky autorky
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Hasiči blahopřáli arcibiskupu Graubnerovi k 70. narozeninám
Společná delegace sdružení hasičů Zlínského a Moravskoslezského kraje poblahopřála k 70. narozeninám olomouckému arcibiskupovi mons. Janu Graubnerovi. Hasiči jubilantovi předali dárky a poděkovali mu
za náklonnost a přízeň.
V pořadí 69. biskup a 14. arcibiskup na
Metodějově stolci v Olomouci v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně každý rok celebruje bohoslužbu ke cti sv. Floriána. Tradiční poutě se zúčastňují stovky hasičů, jejich rodin a přátel z České republiky,
ale také ze Slovenska, Polska a Chorvatska.
Arcibiskup nejen na Sv. Hostýně žehná novým praporům sborů dobrovolných hasičů.
Ve svém životopise Jan Graubner poznamenává, že v roce 2003 mu Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska udělilo Řád
sv. Floriana.
Setkání hasičů s Janem Graubnerem se
konalo v Arcibiskupském paláci v Olomouci,
nejrozsáhlejším rezidenčním objektu v historickém jádru města Olomouce, který je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Arcibiskupský palác prožil velké historické události. Před rovnými 170 lety (2. prosince 1848) v něm abdikoval Ferdinand V. Dobrotivý a na trůn usedl císař František Josef I.
V roce 1850 tam byla podepsána tzv. Olomoucká punktace – mírová dohoda mezi
Ruskem, Pruskem a Rakouským císařstvím.

Na snímku stojí zleva starosta OSH Kroměříž Stanislav Pumprla, starosta OSH Znojmo
Ludvík Procházka, člen SDH Ratiboř v okrese
Vsetín a člen Výboru Matice svatohostýnské
Josef Juráň, arcibiskup Jan Graubner, starosta
KSH Zlínského kraje a OSH Zlín Josef Bernátík
a starosta OSH Nový Jičín Stanislav Kotrč.

V sobotu 1. prosince 2018 v půl jedenácté dopoledne se při slavnostním nástupu hasičské jednotky města de Cholet stalo něco nečekaného.
Hasiči se ke svým velitelům a radničním
úředníkům otočili zády. Dali tak najevo ne-

Novou požární zbrojnici svým hasičům postavila samospráva
obce Ráby v okrese Pardubice. Jelikož bylo nutné zakoupit za půl
milionu korun vhodný pozemek celkové náklady na stavbu přišly
na 6,4 mil Kč.
Ves Ráby leží pod dominantou Polabí – zříceninou hradu Kunětická hora. V obci žije 545 obyvatel. Pro většinu z nich bylo otevření zbrojnice příležitostí ke společnému setkání, zvlášť když obec
současně oslavila 240 let svého vzniku. Pojmenována byla na počest císařského dvorního rady Marie Terezie Františka Antonína Raaba, který žil v letech 1722 až 1783.
Místní sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1908, zbrojnice byla dárkem k jeho 110. jubileu.

Muž nepřežil otravu oxidem uhelnatým ve skleníku
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Donald Trump při návštěvě požárem poničené oblasti v severní
Kalifornii nedával najevo jen smutek. Také 17. listopadu rozdával
rady. Když hovořil k reportérům v přítomnosti guvernéra Jerryho
Browna a jeho zástupce Gavina Newsoma, poradil, aby si v Kalifornii vzali příklad z Finů a opatřili si hrábě a shrabovali listí.
„Musíte se starat o zem. Víte, zem v lese je velmi důležitá,“ řekl Trump a poradil obyvatelům Kalifornie, jak postupovat, aby se
vyhnuli dalším požárům:
„Podívejte se na další země, kde to dělají odlišně, takže je to
úplně jiný příběh. Byl jsem s finským prezidentem, on Finy označuje za lesní národ a oni stráví hodně času hrabáním a čistěním lesa
a nemají žádný problém,“ dodal Trump a okamžitě se stal terčem
vtipů na internetu, kde lidé dávali vedle sebe vyschlou Kalifornii
a zasněžené Finsko.
Americký prezident nijak nezmínil, že Kalifornii sužuje sucho
a horké silné větry, klimatické změny a riziko od spadlých drátů
elektrického vedení.
Zcela spáleno je téměř 14 tisíc obytných domů a asi 4800 dalších budov. Nejhůře postižené město Paradise ležící asi 280 kilo-

metrů severně od San Francisca, ve kterém před katastrofou žilo
27 tisíc obyvatel, doslova celé lehlo popelem.
Požár si vyžádal 87 obětí. Dalších 249 osob ještě zůstává nezvěstných.
Prezident už jednou obyvatele Kalifornie pobouřil, když jí pohrozil, že přestane státu poskytovat peníze, neboť tam navzdory
velkým výdajům často hoří lesy, což je podle něj způsobeno špatnou činností lesní správy. Ta se okamžitě spolu s hasiči ohradila.
Ilustrační foto: Michal Fanta

Protest francouzských hasičů bez žlutých vest

Nová zbrojnice v Rábech

Hasiči zasahovali 13. prosince ve Vysokém Mýtě u případu otravy muže, který se nadýchal jedovatého oxidu uhelnatého. Zásah se
odehrál krátce před polednem.
„Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o únik plynu oxidu uhelnatého. Ve skleníku se nacházel muž, kterého hasiči vynesli
ven v dýchacích přístrojích. Ihned záchranná služba započala s ma-

Vezměte hrábě a shrabujte listí, poradil Trump lidem v Kalifornii,
jak mají bojovat proti požárům

sáží srdce. Muž byl ve skleníku pravděpodobně hodinu. Lékař nakonec konstatoval smrt,“ popsala mluvčí hasičů Vendula Horáková.
Rodinný domek byl propojen se skleníkem, ve kterém měl muž
plynová kamna. Hasiči dům i skleník odvětrali.
Hasiči upozorňují, že by si lidé měli nechali kontrolovat plynové a kondenzační kotle, jejich nainstalování a hlavně těsnění.

spokojenost se současným vedením hasičského sboru. Hasiči zcela ignorovali volené
činitele, včetně Gillesa Bourdouleixa, primátora města Cholet, a Denisy Masségliové, poslankyně zákonodárného sboru za
region Maine-et-Loire.

„To je nepřijatelné, nejsme tu kvůli nějakým hádankám,“ ohradil se uražený primátor a kvapně opustil nástupiště.
Hlavním faktorem nespokojenosti je nízký
stav jednotek a nedostatek nových lidských
zdrojů. Hasiči jsou rovněž pobouřeni arogancí některých vyšších úředníků, kteří problémy
hasičů tutlají nebo je přímo ignorují.

V Ohrozimi obnovili sochu
patrona hasičů a kominíků
Přesně 190 let stará socha sv. Floriána, patrona hasičů a kominíků, byla
letos obnovena v obci Ohrozim v okrese Prostějov. Sochu restauroval Jaroslav Budík za odborné konzultace Vlastimila Sochora.
V roce 1822 celá vesnice, s výjimkou jediného domu, lehla popelem. Zničující pořár vznikl zrovna v době, kdy občané svorně odešli do nedalekých
Morkovic na slavnost Těla Páně a Krve Páně. Na upomínku tohoto neštěstí
byla v roce 1828 postavena socha sv. Floriána. Zdařilý pomník z pískovce je
na seznamu kulturních památek.

Když už plamen, tak jen svíčky,
a když akce, tak na pohodu v klídku,
otevřeně řečeno, užijte si rok 2019 jak nejlíp to půjde.

Hodně štěstí do nového roku 2019 přejí kominíci!
Ing. Jaroslav Schön, prezident Společenstva kominíků ČR
se všemi mistry našeho řemesla, i těmi, kteří se do objektivu nedostali

První novoročenka přišla z Osic
První novoroční blahopřání nám již tradině posílají dobrovolní hasiči obce Osice v okr. Hradec Králové. Velitel sboru Ladislav
Dušek letos k novoročence připsal, že v Osicích se 3. června
1801 narodil skladatel české národní hymny František Škroup.
Připomeňme, že píseň slepého žebráka Mareše Kde domov
můj poprvé zazněla ve frašce Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka
aneb Žádný hněv a žádná rvačka poprvé 21. prosince 1834 ve
Stavovském divadle v Praze. Škroup zemřel 7. února 1862 jako kapelník opery v nizozemském městě Rotterdamu a na tamějším protestantském hřbitově je pohřben.
Spolek hasičů v Osicích byl založen před 130 lety, v roce
1888.
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Náš bývalý redaktor vydal další fotografické knihy
Světoznámý český fotograf František Dostál, který do roku 1999
pracoval v redakci Alarm revue hasičů a záchranářů, své letošní
80. narozeniny správně oslavil vydáním dvou knih plných černobílých fotografií.
Obě publikace jsou – řečeno s Janem Sternem – „foto-analýzou
všedního života“.
Náš bývalý redaktor byl zařazen do Photographers Encyklopaedia Internationl 1839 to the present, do Slovníku českých výtvarných umělců 1950–1989 a do Encyklopedie českých a slovenských
fotografů.
Mohutnou dvousetstránkovou výpravnou knihu vydalo nakladatelství Vykulilová Alena Photo pod názvem Pražský chodník vypráví. O autorovi v ní můžeme číst úsudek Petra Vilguse: „O Fran-

tišku Dostálovi se říká, že je fotografem humoru. Někdy jsou to takové prsaté řachandy s věncem půllitrů v rukou, častěji jde však
o druh legrace, který vám jen slabě zacuká koutky rtů“.
Právě tento postřeh platí jako ulitý na druhou letošní publikaci
Františka Dostála. Pro změnu v takřka kapesním formátu vyšla v nakladatelství WeberGSW pod názvem Blahoslavená žízeň.
Pokaždé v pouhých dvou řádcích sazby Dostálovy dnes již většinou neopakovatelé záběry z pražských a jiných hospod přímo
v knize s imaginací sobě vlastní „komentuje“ Karel Sýs. Ten básník, jehož letos 28. října u příležitosti 100. výročí zrodu Československa prezident republiky Miloš Zeman vyznamenal medailí Za
zásluhy o stát v oblasti kultury.
Ivo Havlík

Jsem květina –
šest pestíků a jedna blizna
dám líznout tomu kdo se vyzná
Řekněte že nám to sluší
já dám tělo ty dáš duši
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ALARMrevue • 40

10.12.2018 9:38:38

publikace-Hospody.indd 84

12.12.2018 7:21:07

p Devadesátiletá babička zasloužilou hasičkou!
Nejvýznamnější spolkový titul Zasloužilý hasič si v listopadu z Přibyslavi do svých domovů odvezlo několik členů Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Jediným zástupcem něžného
pohlaví mezi nimi byla Růžena Potůčková z Trebařova v okrese Svitavy; na jaře oslaví 90. narozeniny! Babičku opírající se o francouzskou hůl po schodech zámku Zachariáše z Hradce vedl její vnuk,
rovněž dobrovolný hasič.
Foto: Ivo Havlík

p PILOT PŘEŽIL PÁD LETADLA
K pádu sportovního letadla poblíž letiště v místní části Dolního Benešova Zábřehu v neděli 11. listopadu vyjeli profesionální hasiči z Hlučína a Opavy a dobrovolní hasiči z Dol. Benešova. Motorový kluzák Vivat po havárii skončil na zádech, pilot byl naštěstí zraněn jen lehce. Letadlo Slezského aeroklubu bylo totálně zrušeno. Foto: Jakub Kozák

p ZBROJNICE JAKO ZE ŠKATULKY
Dobrovolní hasiči obce Veselíčko získali finanční příspěvek od
Městského úřadu Žďár nad Sázavou. Za tyto peníze spolek vlastními silami opravil zbrojnici, budovu omítl a vyměnil okapy a svody
děšťové vody.
Foto: Ivo Havlík
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p SKLÁDKA U ZBROJNICE
Sbor dobrovolných hasičů v Lešanech v okrese Prostějov byl založen 1. listopadu 1883. Žel, v podzimním čase 135. výročí zrodu
spolku, byl kolem zbrojnice nepořádek. Rovněž prázdná nástěnka
jubileum sboru a jeho současnou práci nepřipomínala. Na webu
obce se přitom o místních hasičích pochvalně píše: „Sbor dobrovolných hasičů v Lešanech žil a žije životem naplněnými povinnostmi, cvičeními a kulturou. Součástí sboru je i družstvo mladých hasičů. Pro velký zájem dětí jsou složena dvě družstva, která se zúčastňují jak okresních soutěží, tak akcí pořádaných regionem Haná
a jsou aktivní i v rámci hry Plamen. Zde se zúčastňují závodů zaměřených jak na požární sport, tak na všestranně zaměřené dovednosti a znalosti ze zdravovědy, čtení map a orientace v terénu.“

Foto: Ivo Havlík

p Pozor, jede gepard!
Autosalon Dajbych naší redakci pozval na
představení průzkumného vozidla dlouhého
dojezdu Long Range Patrol Vehicle (LRPV)
Gepard, které vychází z platformy legendární Toyoty Land Cruiser řady 70.
LRPV Gepard byl vyroben jako možná náhrada za vozidlo Kajman. Při vývoji tohoto
špičkového osobního terénního vozidla byl
kladen důraz na vysoký stupeň mobility, dosažení maximální užitečné hmotnosti, dostatečného vnitřního prostoru pro převoz 6 osob
včetně potřebné výstroje a výzbroje a v neposlední řadě na nejvyšší stupeň balistické a protiminové ochrany pro danou kategorii vozidla.
LRPV Gepard disponuje zcela inovativním podvozkem umožňujícím dosažení celkové hmotnosti vozidla 6 t. Tento parametr je v této kategorii osobních terénních vozidel zcela ojedinělý. Konstrukce umožňuje
při nejvyšším stupni balistické ochrany převoz posádky včetně kompletní výstroje
a výzbroje, jako například radiostanice, IT
technika, zbraňová stanice osazená těžkým
kulometem 12,7 mm, dvě lafety s lehkým
kulometem, RPG, předepsané množstvím
munice, stravy, vody, maskovací síť, montážní a ženijní materiály, přičemž bude zachována jistá rezerva do vyčerpání maximální nosnosti. Všechna kola jsou vybavena systémem nouzového dojezdu Runflat.
Vůz se dodává jak s manuální, tak i s automatickou převodovkou včetně unikátní
bezstupňové převodovky VDS. Díky dvěma
v sérii dodávaným palivovým nádržím s celkovým obsahem 180 l je zajištěn maximální dojezd vozidla.
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STARÉ DÁMY V CESKÝCH ZBROJNICÍCH
Rubriku vede Zdeněk Emingr z Kynšperka nad Ohří

SDH Kdyně, okr. Domažlice
AS – LAURIN & KLEMENT
Rok výroby 1926, hmotnost 2500 kg, počet míst 1+7, výkon
14,7 kW, obsah 1791 ccm

SDH Svatý Jan nad Malší, okr. České Budějovice
AS 16 – TATRA 17/31
Rok výroby 1928, výkon 40 PS, obsah 2307 ccm, hmotnost
1610 kg, počet míst 1+7, nástavba HRČEK & NEUGEBAUER BRNO

SDH Dobré, okr. Rychnov nad Kněžnou
DA – ROBUR LO 3000
Rok výroby 1974, výkon 55,2 kW, obsah 3345 ccm, počet míst
1+1, rozměry 6400 x 2405 x 2800 mm

SDH Desná I, okr. Jablonec nad Nisou
DA – PRAGA V3S
Rok výroby 1983, hmotnost 10 560 kg, počet míst 1+1, rozměry 6910 x 2320 x 2510 mm

Mezinárodní veletrh
požární techniky a služeb

29. 5.–1. 6. 2019
JSDH Stará Ves, okr. Bruntál
DA – A 31 TL TURBO
Rok výroby 1996, repase 2010, hmotnost 5990 kg, výkon 65 kW,
obsah 3596 ccm, rozměry 6950 x 2070 x 2750 mm, počet míst
1+8, původně montážní vůz Rudných dolů Rýmařov
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JSDH Dražíč, okr. Písek
AS 8 – MB LPKF 605
Rok výroby 1978, hmotnost 7220 kg, výkon 62,5 kW, počet míst
1+8, obsah 3 758 ccm, rozměry 5700 x 2305 x 2700 mm

VELETRHY BRNO
www.bvv.cz/pyros

Nové prapory z tvůrčí dílny Velebný & FAM s. r. o.

SDH Nemocnice Pelhřimov

SDH Peklo nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

SDH Poříčany, okres Kolín

Kvalita jak vyšitá...

www.velebny.cz
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