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právě čtete druhé číslo
hasičského zpravodaje.
Od posledního vydání
uběhly již 3 měsíce a
za tuto dobu jsme stihli
několik plánovaných
činností.
Na následujících stranách se dozvíte mimo
jiné o uskutečněném
školení zásahového družstva SDH Smetanova
Lhota, které proběhlo
14. března. Jednalo se o
základní odbornou přípravu hasičů a současně
několik členů sboru prošlo pravidelným školením
u Hasičského záchranného sboru v Písku.
Na pozvání knihovnice
Vlasty Kožené jsme se
zúčastnili 27. března
Noci s Andersenem a
připravili pro děti krátký
program z oblasti požární
bezpečnosti.
11. dubna si mohli
velcí i menší vyzkoušet
naši hasičskou techniku
u rybníka, o jehož průběhu se dočtete dále
v tomto čísle. Přinášíme
také rozhovor se zasloužilým hasičem panem

Foto: Gabriela Šípová
Počátkem března jsme vybudovali na rybníce dvě plovoucí
hnízda pro divoké kachny. Byli bychom rádi, kdyby i letos měly
kachňátka útočiště na našem rybníce.

Václavem Lebedou a
v preventivní rubrice se
dozvíte, jak postupovat
při bezpečném pálení
klestu.
Zároveň bychom Vás
rádi pozvali na několik
akcí, které nás v tomto
čtvrtletí čekají.
Ve čtvrtek 30. dubna
od 19:00 se sejdeme
u hasičárny, kde ti silnější postaví Májku a ti slabší jim zatleskají ☺. Pak
si za odměnu po odvedené práci k naraženému
soudku piva opečeme
buřty. V sobotu 9. května
nás přijďte podpořit
na okrskové závody

do Varvažova na místo
známé jako Spolana. SDH
Varvažov zde i zároveň
oslaví své 115té výročí
od založení sboru. Už
na začátku prázdnin,
4. července, uspořádáme
první posezení na návsi.
Stejně jako loni nám zahraje Ríša Novák. Doufáme,
že počasí bude stát při nás
a že se sejdeme v co největším počtu.
Za vedení sboru,

Pavel Káš
Miroslava Lesáková
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Rozhovor s pamětníkem sboru
Václav Lebeda je lhoteckým rodákem a jeden nejstarších členů SDH Smetanova Lhota. Letos v dubnu slaví neuvěřitelných 90 let. Pan Lebeda je členem sboru od svých osmnácti let a my jsme byli velmi potěšeni, že se s námi
podělil o své dlouholeté vzpomínky na fungování sboru v následujícím rozhovoru. Panu Lebedovi přejeme k jeho
kulatinám hodně zdraví a za všechny členu sboru mu srdečně gratulujeme!
Jaké byly Vaše začátky u
hasičů ve Smetanově
Lhotě a kolik Vám bylo
let, když jste se stal dobrovolným hasičem?
To mi bylo 18 let, kdy
jsem se stal hasičem.
Moje začátky byly
po požáru pily na kraji
lesa ve Smetanově Lhotě. Byl to tenkrát veliký
požár, kde zasahovalo
sborů hodně.
Pak se celkem nic nedělo a po roce 1950
jsem byl na povinném
dvouměsíčním školení
v Českých Budějovicích
v Krajském učilišti požární ochrany, kde nás školili na všechno. A pak už to
začalo s funkcemi. Měl
jsem nějakou funkci pořád, většinou jsem zastával funkci jednatele.
Co se Vám na hasičské
činnosti nejvíce líbilo, co
se Vám nelíbilo a co byste změnil, kdybyste
mohl?
Nevím, co by se mi tam
nelíbilo, tam bylo všechno, co bylo třeba. Nebyly
ani veliké rozdíly jak
za války, tak za komunistů tady u hasičů ve Lhotě.

Máte nějaký silný zážitek, který Vám utkvěl
v paměti – ať pozitivní či
negativní?
Já měl takovou smůlu!
Několik požárů bylo a já
byl vždycky pryč, já nikdy
nebyl doma. Moc veliké
zážitky nemám.
Když hořelo ve mlýně,
to bylo brzy ráno, byl
jsem
na
houbách
v Cikánkách, já přišel
domů a ono už bylo po.
A
když
hořelo
u “Beníšků“, tak to bylo
to samé, to jsme byli
navštívit babičku u Příbrami a přijeli jsme domu a tady všechno
pod vodou a bylo po požáru.
Jaké jste pořádali akce
jako hasiči pro veřejnost?
To jsem ještě nebyl
hasič, pamatuju si nahoře na Drahách pod zastávkou, tam bylo cvičiště a pořádala se tam
hasičská cvičení. Byly
tam
„prostný“
a
„sekyrková cvičení“,
na žebříkách a šplhy
na laně…
A vzpomněl byste si, kdy
vznikly Večery na návsi?

Foto: Gabriela Šípová

To bylo asi v roce
1979. Tenkrát to bylo
ve velkém. Chytali se
ryby a tenkrát tu bylo i
sto rybářů. To jsme sem
navezli ryby, než se chytalo, stáhli jsme dřínek
z rybníka, udělali jsme
lavice. Pepík Gottfried
měl doma udírnu a tam
jsme udili více jak metrák uzeniny, hrála domácí kapela – bylo to
pěkný.
Pořádaly se nějaké soutěže, a jakých úspěchů
jste dosáhli?
Vzpomínám si, že jsme
jednou vyhráli i okresní
soutěž, ale kdy a kde to
už si nevzpomenu.

oslavili 115. výročí založení SDH Smetanova
Lhota, vy jste letos
v dubnu oslavil krásných
90 let – co byste popřál
hasičům do budoucna?
Popřál bych jim, aby se
jim dobře dařilo, aby
neměli žádné úrazy a
hlavně aby nemuseli
vůbec vyjíždět.

Rozhovor s p. Lebedou
vedla Gabriela Šípová

V loňském roce jsme

Noc s Andersenem a dobrovolnými hasiči
Pavel Káš a Lukáš
Kožený provedli fiktivní
požární
zásah
v prostorách obecní
knihovny. Děti zde měly
Noc s Andersenem,
v jejím průběhu jsme
vyhlásili požární poplach, o kterém neměly

do poslední chvíle žádné
tušení. Za nadšeného
pokřikování dětí jsme
provedli lokalizaci fiktivního požáru. Následovala
debata s dětmi na téma
požární bezpečnost.
Malí čtenáři si vyzkoušeli hasičské oblečení a

helmy a někteří vůbec
poprvé drželi v ruce
hasičskou proudnici.
Zároveň si zkusili za pomoci starého telefonního
přístroje volání na tísňovou linku hasičů a připomněly si i ostatní čísla
IZS. Děti se aktivně vžily

do rolí zachránců a
za odměnu dostaly omalovánky s hasičskou tématikou.

Pavel Káš
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Přehlídka hasičské techniky u rybníka

Foto: Gabriela Šípová

V sobotu 11. dubna
jsme pořádali první letošní hasičskou akci
pro veřejnost – přehlídku
techniky na návsi u rybníka.
Počasí
vyšlo
po chladných velikonočních dnech výborně a tak
si všichni bez obav
o nastuzení mohli vyzkoušet naši hasičskou
techniku včetně stříkání
vody na rybník. To zaujalo především malé budoucí hasiče, které jsme

nemohli od stříkaček
odtrhnout, zvlášť když
měli možnost nasadit si
přitom i zásahové helmy.
Z předváděné techniky
bychom zmínili zejména
naši nově opravenou PS
12, dále plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo a
elektrocentrálu.
Z historické techniky si
mohli zájemci vyzkoušet
tzv. džberovku, tj. ruční
stříkačku k ponoření
do kýble.

Účast nás velmi potěšila, zejména z řad malých
příznivců sboru, pro které byla akce pořádána
především. Děti se bavily, došlo i na tradiční
opékání špekáčků a
na závěr na mini soutěž
o nejhezčí obrázek křídou na chodník. Obrázky
se dětem povedly a některé se pustily i do kreslení na hasičské téma.
Za účast a krásné kresby

dostaly děti milované
fidorky.
Těšíme, že nás přijdete
podpořit na okrskovou
soutěž 9. května a
na vaši účast na dalších
akcích pořádaných pro
veřejnost.

František Šíp

Foto: Klára Klímová

Pravidelné preventivní okénko na téma:
Pálení porostů
Jaro již je tady. Díky příjemnému ročnímu období, které přeje práci na zahradách, se v poslední době registrují
množící se případy požárů, způsobeny pálením trávy či klestí. Každoroční nebezpečí jarních požárů je ze strany
veřejnosti stále podceňováno a nejsou dodržována ani základní a zákonná pravidla o požární bezpečnosti. Množí
se i případy, kdy hasiči kvůli nenahlášenému pálení bezdůvodně vyjíždějí k požáru. I zdánlivě tak bezpečná činnost, jakou je spalování shrabaných porostů, může mít neblahé následky.
Jen za posledních 8 let
požáry způsobené neo-

Místní podmínky
pálení porostů
upravuje obecně
závazná vyhláška
č. 1/2011 — Požární
řád obce Smetanova
Lhota, který je
k dispozici na
obecních webových
stránkách.
patrností při zakládání
ohňů nebo vypalování
trávy způsobily smrt 11

lidí a přinesly zranění
221 osobám. Oheň se
na otevřeném prostranství může velice snadno
vymknout
k ontrole.
V takovém případě suchý
jarní porost v kombinaci
se silným větrem dokáže
své! Vznikají pak závažné
ekonomické škody, je
ohroženo zdraví i životy
osob. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. Také
z tohoto důvodu je vypalování trávy zakázáno
hned několika zákony,
především zákonem
o požární ochraně, záko-

nem o ochraně přírody a
krajiny a dále zákonem
o ochraně ovzduší. Plošné vypalování porostů je
zakázáno celoročně.
V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, občanům pokuta až
ve výši 25 tis. korun a
firmám může být udělena sankce až do výše
500 tis. korun. Pokud se
však z nějakého důvodu
k pálení porostů odhodláte, je nutné dodržet
alespoň toto základní

bezpečnostní opatření:
1..Při silném větru
oheň vůbec nerozdělávejte.
2.. Ohniště důkladně
ohraničte,
oddělte
od okolí (např. kameny),
při spalování je třeba mít
po ruce dostatek vody
popř. jiné hasební látky.
3.. Při rozdělávání ohně
v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé
látky jako např. benzín,
naftu či líh.
4.. Oheň po celou dobu
pozorně hlídejte, aby se
nevymknul kontrole a
nedošlo k jeho nekontroPokračování strana 4

STRÁNKA 4

lovatelnému šíření a
vzniku požáru.
5.. Spalování by mělo
probíhat na bezpečném
místě, v dostatečné
vzdálenosti od objektů,
lesa, stohů, seníků, polí.
Zakázáno je rozdělávat
oheň na místech se
vzrostlým porostem, tedy
i na louce nebo na strništi, s výjimkou hospodářské správy a vyhrazených
tábořišť se nesmí spalovat materiál v lese.
6..Osoba mladší 15 let
nemůže odpad spalovat
bez přítomnosti osoby
starší 18 let, která je
spalováním pověřena.
Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování
nesmí být zataraseny.
Pamatujte si, že nelze
spálit všechno. Dle záko-

na o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat
jen dřevo, dřevěné uhlí
nebo suché rostlinné
materiály. Pálení plastů,
gum či jiných materiálů
obsahujících chemické
látky je zakázáno.
Doporučujeme všem
občanům, pokud chtějí
spalovat odpad - zejména větší množství, aby to
předem ohlásili na operační středisko hasičského sboru nebo vyplnili
formulář HZS pro Jihočeský kraj na internetové
adrese
http://
hzsjk.webrex.cz/, jinak
mohou být při výjezdech
ke zdánlivým požárům
zbytečně vynakládány
síly a finance. Další povinností občanů je nahlášení takového pálení

na místí obecní úřad.
Pokud se vám oheň
vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče
prostřednictvím tísňových linek 112 nebo
150. V prostředí jako je
zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit
velice rychle. Sebemenší
podcenění situace může
způsobit neštěstí, značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

Ondřej Dráb

Povinné školení hasičů
Dne 14. 3. 2015 proběhlo pod vedením Pavla
Káše a Igora Fouska
školení hasičů. Program
školení zahrnoval zdravovědu, různé druhy zásahů, správné vyplňování

zpráv po zásahu, typy
hasiva a způsoby hašení.
Za SDH Smetanova Lhota se školení zúčastnili
Pavel Káš, Igor Fousek,
Václav Kouba, Vladimír
Schoř, Ondřej Dráb,

Ondřej Lesák, Lukáš
Kožený a Josef Zajíček.

Igor Fousek & Jitka
Fousková

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/

200 výtisků.

Jednotlivá vydání zpravodaje jsou k dispozici rovněž
v obecní knihovně.

