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představujeme vám
první číslo hasičského
zpravodaje Sboru dobrovolných hasičů Smetanova Lhota. Rozhodli jsme
se pro vás vydávat tento
zpravodaj, abychom každé čtvrtletí přinesli podrobný přehled o činnosti
sboru v naší obci, o plánovaných i již uskutečněných akcích, soutěžích
a hlavně o tom, co hasiči
dobrovolně a ve svém
volném čase pro obec
dělají.
V loňském roce jsme
oslavili 115 let založení
sboru a v současné době
evidujeme 61 členů,
kterých si velmi vážíme
a tímto jim děkujeme
za
jejich
č innos t,
bez které by náš sbor
nemohl vůbec fungovat.
Rádi bychom rovněž poděkovali i všem ostatním
občanům, kteří nás podporují a navštěvují naše
akce a doufáme, že nám
zachovají přízeň i nadále.
V neposlední řadě však
nesmíme zapomenout
ani na ty, kteří už nejsou
mezi námi, ale kteří se
od roku 1899 zasloužili
o fungování sboru nepřetržitě již 115 let.
V prvním čísle zpravodaje Vás seznámíme
s
činností
sboru
v uplynulém roce 2014
a s jednotlivými hasičskými akcemi, které se

Foto: Pavel Káš

v minulém roce udály.
Přehled loňských aktivit
najdete ve zkráceném
zápisu z výroční schůze,
která
se
konala
6. 12. 2014 a na které
byl rovněž zvolen výbor
na další období. Trochu
vážnějším tématem je
preventivní okénko, které se bude ve zpravodaji
opakovat pravidelně
a ve kterém vám v tomto
čísle přinášíme informace, jak správně pečovat
o komíny a topná tělesa.
A na závěr bychom vás
chtěli pozvat na přehlídku hasičské techniky,
jenž se bude konat
v dubnu u rybníka.
Na konci zpravodaje
naleznete kontaktní údaje a e-mailovou adresu
určenou přímo pro zpravodaj. Budeme moc rádi
za vaše podněty, nápady,
co byste v dalších číslech
uvítali a o kterých činnostech sboru byste se chtěli v budoucnu dozvědět
více. Oceníme i příspěvky
do zpravodaje, ať už písemné nebo povedené
fotografie z našich akcí.
Hasiči byli a jsou hyb-

nou silou dění v naší obci
a pevně věříme, že budou i nadále aktivně
přispívat do veřejného
a společenského života
ve Smetanově Lhotě.
Chceme život v naší obci
zlepšovat, pomáhat těm,
kteří pomoc potřebují,
podílet se na výchově
mladé generace a k tomu se s vámi i dobře
bavit. Těšíme se na naše
společná setkání v roce
2015.
Za vedení sboru,

Pavel Káš
Miroslava Lesáková
František Šíp
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Výroční valná hromada SDH Smetanova Lhota
Přinášíme vám shrnutí
nejdůležitějších bodů
z výroční valné hromady,
která se konala 6. prosince 2014 a na které
bylo zvoleno vedení sboru na další funkční období. V roce 2014 sbor
opět pořádal řadu kulturních a pracovních akcí.
V dubnu byl proveden
úklid kolem zbrojnice a
příprava májky. Tu jsme
30. dubna již tradičně
pomáhali stavět u pomníku, akce byla spojena s opékáním buřtů.
V květnu sbor zorganizoval sběr železného odpadu a celkem se sebralo
asi 1,7 tun železného
šrotu.
Na počátku července
se konal první večer
na návsi. Počasí nám
ze začátku moc nepřálo,
když kolem šesté hodiny
večer
začalo
pršet, ale brzy se vyčasilo a nakonec přišlo i dost
lidí, kteří si tuto kulturní
akci nenechali ujít.
Na sobotu 19. 7 připadla několikerá výročí naší
obce. Náš sbor slavil
výročí 115 let založení
SDH v naší obci, zároveň
fotbalisté slavili 80. výročí a obec dokonce 630
let. Hasiči měli na starosti program na návsi.
Všem přítomným jsme

představili náš sbor
a jeho historii. V rámci
oslav jsme uspořádali
i okrskovou hasičskou
soutěž za účasti SDH
Varvažov a SDH Ostrovec
s jejich technikou. Návštěvníci tak mohli na
vlastní oči vidět požární
útok, jednu z nejatraktivnějších požárních disciplín. Soutěž jsme vyhráli
díky velmi povedenému
útoku našeho družstva
a samozřejmě za nemalé
podpory diváků. Dále
jsme pro diváky připravili
ukázku
historické techniky SDH Nerestce tažené koňmi, kterou
nám předvedli v plném
nasazení a úspěšně zdolali požár dřevěného
domku. V průběhu dne si
mohly děti vyzkoušet
hasičskou techniku a
stříkat u rybníka z hasičské stříkačky a z plovoucího čerpadla. V sále
Hostince U Chmele proběhla výstava fotografií
z historie a současnosti
obce a promítal se zde
film o naší obci. Na tuto
výstavku jsme dodali
fotografie našeho sboru
z kroniky i ze současnosti a výstava pokračovala
další expozicí v naší
„mlíkárně“. Hasiči se
podíleli přípravě a produkci řady věcí ze zázemí
oslav. Jedná se zejména

Výbor SDH

o zajištění návrhu a ražby pamětních medailí,
příspěvky do brožurky,
grafickou úprava a tisk
fotografií na výstavky
a dalších. Starosta sboru
poděkoval všem, kteří se
na přípravách a průběhu
oslav podíleli, a to jak
členům, tak i nečlenům
sboru.
V sobotu 16. srpna
jsme uspořádali druhé
posezení na návsi,
ale toto posezení nám
zkazilo počasí. Celý
den bez ustání pršelo
a proto jsme se rozhodli
poprvé uskutečnit posezení v sále obecního
úřadu.
Začátkem září jsme
pořádali pouťovou zábavu a zajistili kapelu
na nedělní mši ke kapličce. 11. října jsme organizovali pro děti již tradiční
Drakiádu na letišti
u Vrábska. Kromě létání
s draky se děti účastnily
různých soutěží za sladké odměny. Na závěr
jsme vyhlásili nejhezčí
draky domácí výroby a ty
jsme odměnili diplomy
a věcnými dárky. Tato
akce se stává velmi populární, což se projevilo
i na hojné účasti malých
pilotů, jimž jsme rozdali
přes třicet medailí.
Během roku jsme také

prů běžn ě
prac ova li
na zvelebení hasičárny
a prováděli drobné práce
po velké rekonstrukci
z předchozího roku.
V technické části hasičárny byl nainstalován
velký regál na požární
techniku a hadice
a chystáme se ještě doplnit držák na savice a hliníkový výsuvný
žebřík. Tímto pokračujeme v modernizaci našeho zázemí a zajištění
akceschopnosti sboru.
Před
vánoci
se
sbor znovu postaral
o rozsvícení vánočního
stromku na obecní návsi.
Letošní valná hromada
sboru byla volební
a na další funkční období
byli zvoleni noví členové
výboru a kontrolní a revizní rada (viz tabulka
níže).
Starosta Pavel Káš
přednesl na valné hromadě plán činnosti
na rok 2015, který zahrnuje pokračování v již
stávajících akcích a jejich
případné rozšíření, modernizace zázemí a hasební techniky a uspořádání výletu pro členy
sboru.

Pavel Káš
Miroslava Lesáková

Kontrolní a revizní rada SDH

Starosta

Pavel Káš

Předseda

František Mišík

Náměstek starosty

Ondřej Lesák

Člen

Lukáš Kožený

Velitel

Igor Fousek

Člen

Ondřej Dráb

Hospodářka

Miroslava Lesáková

Strojník

František Šíp

Jednatelka

Gabriela Šípová

Zástupce velitele

Zbyněk Volf
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Mikuláš ve Smetanově Lhotě
V prosinci zavítal
do mnoha domácností
ve Smetanově Lhotě
a okolí Mikuláš s nezapomenutelnými čerty,
někteří v civilu členové
SDH Smetanova Lhota.
Kdyby se v některé
rodině návštěva Mikulá-

še a čertů minula účinkem nebo se z návštěvy
čerta vaše ratolesti rychle vzpamatovaly, lze
po celý rok objednávat
čerta na telefonu.
Kontakt: Zbyněk Volf tel.
607 725 891
Foto: Zbyněk Volf

Pozvánka na ukázku hasičské techniky

Srdečně vás zveme na
ukázku hasičské techniky a výstroje SDH Smetanova Lhota, která se

bude konat v sobotu
11.
dubna
2015
od 13 hodin u rybníka.
Součástí programu bude

prohlídka a ukázka naší
techniky s možností vyzkoušení stříkačky včetně vložených soutěží pro
ty nejmenší.
Od roku 2002 přibyla
do inventáře sboru řada
nové výstroje, jako například kalové čerpadlo,
plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, zásahové
uniformy a nová hadice.
Chtěli bychom vám nová
zařízení předvést a ukázat, co je možné dosáh-

nout s naší technikou
a jakým způsobem vám
mů že
po moci
v nesnázích.
Pevně věříme, že se
bude na co dívat. Těšíme
se na co největší účast!

Igor Fousek
Akce bude zakončena
tradičním posezením
u ohýnku s opékáním
buřtů a pohoštěním.

Pravidelné preventivní okénko na téma:
Čištění, kontrola a revize komínů a kouřovodů
Co mohu zkontrolovat sám?
Je kouřovod řádně upevněn?
Není spotřebič nebo kouřovod
propálený?
Fungují uzávěry komínových
dvířek?
Jsou funkční přívodní šňůry a
zásuvky u kotle?
Je dimenzování pojistek
dostatečné?
Je komín celistvý, neprodyšný,
bez spár a omítnutý?
Je zařízení domácnosti
v dostatečném odstupu od
tepelného zdroje, příp. je použita
tepelná a nehořlavá izolace?

Během loňské topné
sezóny od října 2013
do března 2014 došlo
v ČR ke 233 požárům
způsobených komíny.
Požárů, které byly způsobeny vznícením v komíně, ale nerozšířily se
mimo komín, je každoročně více než 600.
Četnost úkonů jako
pravidelné čištění, kontrola a revize komínů,
kouřovodů a spotřebičů
paliv stanoví nařízení
vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu
komín ů,
k ouřov odů
a spotřebičů paliv. Dodržovat stanovené termíny

je povinností každého
uživatele.
Kontrolu spalinové
cesty smí provádět jen
odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví.
O výsledku kontroly
a případném vyčistění
komína vystaví řádný
doklad s razítkem a podpisem. Doklad musí mimo jiné obsahovat datum kontroly a vyjádření,
zda je komín schopen
bezpečného provozu.
O přezkoušení komína je
také třeba požádat při
změně topného zařízení
či paliva.

Čištěním spalinové
cesty se provádí odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě.
Pokud není možné dehtové usazeniny odstranit
z průduchů jinak, tak se
smí použít tzv. vypalování
komína. Tuto činnost
provádí pouze držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví a je
ji nutné nejméně 5 pracovních dnů před zahájením nahlásit na HZS kraje.
Správný komín by měl
mít kompaktní, nepoškozené, omítnuté a obílené
zdivo a musí být volný
a bezpečně přístupný.
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Vymetací otvory by měly
být opatřeny dvojitými
plechovými nebo betonovými dvířky. Dvířka nesmí
být poškozená a musí být
dostatečně těsná. Také
se přesvědčte, zda
v komíně nejsou zazděné
trámy. Minimální vzdálenost skladovaných hořlavých látek v půdních
prostorách od komína je
1 metr.
Při používání spotřebičů paliv je potřeba především dodržovat návod
výrobce, stanovuje správ-
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né umístění a připojení
spotřebiče, používání
předepsaného paliva
a informuje o možných
nebezpečích při používání.
Čištění svépomocí
Čištění spalinové cesty,
sloužící pro odtah spalin
od spotřebiče na pevná
paliva do výkonu 50 kW,
je možné provádět i svépomocí. Čištění by mělo
být zaměřeno zejména
na odstraňování pevných
znečišťujících částí nahromaděných v komíně.

Četnost čištění můžete
vidět v tabulce, která je
součástí zmíněného Nařízení vlády (viz níže).
Co mám dělat, když
začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte
veškerý hořlavý materiál
z blízkosti komína. Zavolejte dobrovolné hasiče
ze Smetanovy Lhoty
a také linku 150 nebo
112. Požár v komíně
nikdy nehaste vodou,
mohlo by dojít k jeho
popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů

je možné hasit vhazováním písku vymetacími
dvířky nebo ze střechy
do komína.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění
spotřebiče paliv za období jednoho roku
DRUH PALIVA PŘIPOJEN ÉHO SPOTŘEBIČE PALIV
VÝKON PŘIPOJENÉHO SP OTŘEBIČE PALIV

PEVNÉ

ČINNOST

CELOROČNÍ
PROVOZ

Do 50 kW včetně

Čištění palivové cesty

3x

Kontrola spalinové cesty

Nad 50 kW

SEZÓNNÍ
PROVOZ

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátů
Kontrola a čištění spalinové
cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátů
Čištění spotřebiče paliv

KAPALNÉ

2x

PLYNNÉ

3x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

Min. podle návodu výrobce

2x

Sbor dobrovolných hasičů Smetanova Lhota
Smetanova Lhota
398 04 Čimelice
IČO: 69547807

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor

Telefon: 607 827 865 (Pavel Káš)
E-mail: zpravodaj.sdhsmetanovalhota@seznam.cz

v oblasti činnosti protipožární ochrany 23.2. 1996,

dobrovolných hasičů Smetanova Lhota bylo založeno
jako nezisková instituce sloužící domácnostem
IČO: 69547807. Sídlo organizace je na adrese
Smetanova

Lhota,

398

04

Čimelice.

MK ČR E 21897. Zpravodaj vychází v nákladu cca
Jsme na webu
http://www.sdhsmetanka.pisecko.info/

250 výtisků.

