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pro náš sbor začala
hlavní kulturní a společenská sezóna. V tomto
čase máme již za sebou
první posezení na návsi a
další akce nás ještě čekají.
Začátek léta a naši
hlavní činnost pravidelně
zahajujeme 30. dubna
stavěním máje. Jako
každý rok jsme se zúčastnili okrskového cvičení, letos ještě obohaceného o oslavu 115 let
od založení SDH Varvažov. Na cvičení jsme jeli
už s opravenou stříkačkou, jejíž generální
zkouška proběhla na
návsi u rybníka. Zároveň
jsme nechali opravit i
druhou stříkačku, která
je umístěna ve zbrojnici
na Vrábsku. V souvislosti
s požárním sportem zvažujeme založení ženského družstva.
Rádi bychom Vás
pozvali na několik akcí,
které nás v tomto čtvrtletí čekají.
V sobotu 8. srpna od
19:00 bude druhé posezení na návsi. Zahraje
Vám kapela Sextet band
a nezbývá než doufat, že
nám bude přát počasí.
Pokud by ovšem přece

jen pršelo, bude program
probíhat v kulturním sále

obecního úřadu. V sobotu 12. září se bude konat
v Hostinci u Chmele pouťová zábava.
10. října se budeme
těšit na všechny piloty a
pilotky papírových draků
na letišti u Vrábska. Jak
je už na naší Drakiádě

zvykem, bude pro děti
připraven bohatý program.
Na připravovaných
kulturních akcí a setkáních budou členové sboru, kteří ještě nestihli
zaplatit členský příspěvek, osloveni a požádáni
o jeho uhrazení. Sbor
část příspěvku za své

členy odvádí okresnímu
zastoupení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
V polovině dubna byl
přímo nám nahlášen požár
v obytné místnosti domu
ve Smetanově Lhotě.
Vzplanul zde truhlík s topivem uloženým těsně vedle
kamen. Odstranění hořící
bedýnky provedl sám obyvatel domku ještě před
naším příchodem, nicméně
stále ještě hořely vysypané
třísky a částečně i prkno
podlahy. Uhašení bylo provedeno hasicím přístrojem,
který máme v hasičárně.
Místnost byla silně zakouřená, a proto jsme pomohli
ještě otevřít okna a celý
dům vyvětrat. Duchapřítomným vynesením bedýnky a rychlým zásahem byly
škody na majetku minimální. Celá škodní událost a
zásah se poté nahlásil na
Hasičský záchranný sbor v
Písku.
Na následujících stranách dále naleznete výtah
z hasičské kroniky a v preventivní rubrice se věnujeme tématu požárů v letních měsících.
Za vedení sboru,

Pavel Káš
Miroslava Lesáková
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Letošní stavění májky
I letos jsme spolu s
vámi postavili májku u
pomníku. S přípravou
stromu jsme začali týden
předem, aby vše bylo
náležitě přichystáno. 30.
dubna maminky s dětmi
májku ozdobily a muži ji
pak vlastnoručně postavili. Na vše bedlivě dohlížel a jednotlivé skupiny
zvedačů řídil pan Ladislav Volf, jehož mnohaleté zkušenosti jsou v této
činnosti neocenitelné.

Stavění májky bez použití
techniky je v okolí už spíš
výjimkou. Všem, kteří se
na stavění májky podíleli,
pak patřil potlesk přihlížejících.
Po odvedené práci
jsme si před hasičárnou
dopřáli zaslouženou odměnu v podobě opečených buřtů, limonády
nebo piva. To, že je májka stále na svém místě,
je jistě i zásluhou pečlivého večerního hlídání.

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se, až se setkáme příští rok zas.

Výsledky okrskového cvičení
Ke
každoročnímu
měření sil družstev
mužů v požárním sportu mezi obcemi Smetanova Lhota, Ostrovce a
Varvažov došlo letos 9.
května v areálu rekreačního střediska Spolana Neratovice u Varvažova. Soutěž se již tradičně sestávala ze štafety 4x100 metrů, kde
závodníci v jednotlivých
drahách museli překonat kladinu s hadicemi,
dvoumetrovou bariéru,
přenést hasicí přístroj a
běžet volnou dráhu.
Druhou částí závodů
byla královská disciplína hasičského sportu požární útok. Během
této disciplíny měli závodníci za úkol pospojovat na základně hadice,
roztáhnout je, nasát
vodu a běžet ke sto
metrů vzdáleným dvěma terčům, ty pak proudem vody zasáhnout
spolu s plechovkou.
Lhotečtí hasiči nasadili již tradičně své největší osvědčené posily
ve složení Jan Bartoš,
Pavel Káš, Lukáš Kožený, Vladimír Schoř ml.,
František Šíp, Michal

Šíp, Zdeněk Šíp a Josef
Zajíček. Pořádající Varvažovští ale všechny zaskočili výrazným omlazením
svého družstva, jehož
někteří členové vypadali
sotva na čerstvé držitele
občanského průkazu.
Bylo vidět, že byli na soutěž k 115. výročí založení sboru ve Varvažově
důkladně připraveni a
nic neponechali náhodě.
Výsledky i přesto byly
nesmírně vyrovnané. Na
prvním místě skončilo
družstvo SDH Varvažov,
za nimi těsně naši muži a
na posledním místě Ostrovečtí.
Počasí až na úplný
závěr soutěžícím přálo a
účast diváků a příznivců
požárního
sportu
z celého okolí byla vynikající. Výkony našich
mužů dokonce motivovaly lhotecké ženy k úvahám o založení soutěžního družstva do další sezóny.
Děkujeme
našim
mužům za skvělou reprezentaci a báječnou podívanou!

František Šíp

Pavel Káš

VYDÁNÍ 3/201 5

STRÁNKA 3

Výňatek z hasičské kroniky
V hasičském zpravodaji vám chceme rovněž přinášet zajímavosti z hasičské kroniky, která spolu s kronikou obecní a školní přibližuje život našich předků v obci. Zde je první z nich……
Roku 1940 byla velmi
k r u t á
z i m a
s několikadenním padáním vlhkého sněhu na
zamrzlou půdu, což způsobilo obrovské škody na
lesích. Pod tíhou mokrého sněhu se lámaly a
vyvracely stromy. Po zkáze zůstaly celé planiny.
Poté přišly tuhé mrazy,
sníh ležel celou zimu.
Náhlým táním sněhu
v polovině března vznikly
velké povodně se silnými
ledy. Nadměrnou sílu
vody neustála lávka
v Podelhotě, kterou se
nepodařilo zachránit.

O rok později byla postavena parní pila na
okraji Cikánek (v lese
mezi Smetanovou Lhotou a Ostrovci) a dvoukolejná vlečka
na
přistavování vagónů
na
dříví
a
řezivo
z trati ČSD. Bylo potřeba
zpracovat spousty dřeva
po polomech.
V roce 1942 měli hasiči dost práce s častými
požáry. Planiny po polomech v lesích nebyly

vyklizeny od suchých
větví, trávy apod. V lesích
pracovalo mnoho lidí na
zpracování dřeva. Stačilo
jen odhodit hořící zápalku
nebo
nedopalek
cigarety a
suchá tráva
se okamžitě vznítila.
Náš
sbor
byl i 3x v týdnu na hašení
lesního požáru. Největší
požár byl v Cerhonickém
lese, kde se nemohla
uplatnit motorová stříkačka. Oheň byl hašen 3
dny, než byl zdolán.

1940-42

Na Zelený čtvrtek o
Velikonocích vypukl požár na parní pile
v Cikánkách. Obrovské
sklady řeziva, dříví a kulatiny byly zachráněny
prací hasičů a mnoha
okolních lidí. Sbor byl na
tomto požáru v činnosti
celých 20 hodin.

Blanka Koudelková

Pravidelné preventivní okénko na téma:
Letní požáry
Léto
se nachází
v plném proudu. Prázdniny jsou obdobím odpočinku a různých letních
radovánek, při kterých
nám ale také může při
zanedbání základních
bezpečnostních zásad
hrozit nebezpečí. V prvé
řadě nezapomínejte na
své děti, které o prázdninách tráví doma o samotě více času než během
školního roku. Děti jsou
zkoumavé, proto neponechávejte v jejich dosahu zápalky, zapalovače,
zábavnou pyrotechniku,
svíčky nebo různé chemické přípravky, které by
se mohly lehce stát předmětem experimentů. Ty
často končí požáry a
různými úrazy. Poučte
děti, že sporáky a jiné
domácí spotřebiče nejsou určeny ke hraní. Nezapomeňte jim připomenout, aby se při odchodu
z domova přesvědčily,

zda jsou všechny tyto
spotřebiče vypnuty.
Léto je také čas táboráků, opékání a večerních
posezení u ohniště. Při
rozdělávání ohně ve volné přírodě mějte na paměti tyto základní zásady
požární prevence:
1. Nenechte děti rozdělávat oheň, zápalky
dětem do rukou nepatří.
2. Pro ohniště zvolte
vhodné místo. Ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od
okraje lesa. V lese lze
rozdělávat oheň jen
na vyhrazených místech.
3. Ohniště ohraničte
kameny či jiným nehořlavým materiálem.
4. Vždy si připravte dostatečné množství
vody k uhašení ohně,
pro případ, že by se
oheň rozšířil mimo
ohniště.

5. Za extrémního počasí, např. za silného
větru nebo extrémního sucha, nerozdělávejte oheň vůbec.
6. Nikdy neponechávejte oheň bez dozoru.
7. Neházejte do ohně
jakékoliv výbušné
předměty (zábavná
pyrotechnika, nádoby
od sprejů apod.).
8. Oheň vždy pečlivě
uhaste dostatečným
množstvím vody a
ujistěte se, že nehrozí
jeho samovolné rozhoření.
Teplé letní dny však
přinášejí i jiná nebezpečí
než je oheň. Vzhledem k
vysokým letním teplotám
stoupá i teplota ve vozidle. Nezapomínejme, že
ponechání dítěte nebo
zvířete ve vozidle v horkých letních dnech je
doslova hazard s jejich
zdravím nebo dokonce
životem. Další nebezpečí

představují plynové zapalovače nebo i deodoranty
či jiné spreje v tlakových
nádobách položené volně za oknem vozidla či v
jeho vyhřátém interiéru,
které mohou následkem
přehřátí explodovat.
V létě často podnikáme
výlety do přírody a může
se stát, že nás přitom
překvapí bouřka. I když
k přímému zásah člověka bleskem dochází jen
zřídka, končívají podobné případy mnohdy tragicky, proto je dobré chovat se za bouřky rozumně. Pokud Vás přesto
bouřka v přírodě překvapí, snažte si najít bezpečný úkryt. Největší nebezpečí zásahu bleskem
hrozí
při
pobytu
v otevřeném terénu,
v bezprostřední blízkosti
železných konstrukcí
(sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů a vodních
Pokračování strana 4
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ploch. Nikdy se za bouřky
nekoupejte nebo neplavte v loďce. Pokud vás
zastihne
bouřka
v automobilu, nemusíte
se blesku příliš obávat.
Jestliže necháte okna i
dveře zavřená, poskytne
vám plechová karoserie
automobilu spolehlivou
ochranu.
V letním období nesmíme opominout ani nebezpečí, která nás mohou ohrožovat při koupání. Hasiči musí každý rok

zasahovat u desítek tragických případů,
kdy je třeba vyhledat
utonulé osoby. Nikdy
neskákejte uhřátí do
vody, hrozí nebezpečí
srdečního selhání a utonutí. Neskákejte do vody, o které nevíte, jak je
hluboká nebo zda se pod
hladinou neskrývají kameny nebo jiné předměty, nebo je tam příliš mělko. Při sjíždění řek a
zejména jejich splavů by
měla být v loďce zkuše-

ná dospělá osoba a děti
by měly mít plovací vestu. Pokud se někdo začne topit, snažte
se mu nejdříve pomoci
sami. Pokud na to nestačíte, co nejrychleji přivolejte pomoc z okolí, popř.
zavolejte záchranáře.
Nezapomínejte
na
poskytnutí pomoci, pokud se stanete přímými
účastníky nebo svědky
požáru, dopravní nehody
nebo jiné mimořádné
události. Nespoléhejte

na druhé a ihned volejte na linku 150 nebo
112.

Ondřej Dráb

Posezení na návsi I.
První červencovou sobotu pořádali lhotečtí
hasiči své letos první
posezení na návsi se
spoustou dobrého pití a
jídla, živou hudbou a
tancem. Akce se protáhla až do ranních hodin i
díky konečně příjemně
letním teplotám. Nebylo
divu, že chlazené pivo i
ostatní nápoje tekly
proudem, nicméně obsluha a zásobovači vše
zvládli na výbornou a

starali se, aby nikdo nezůstal o žízni příliš dlouho.
Děkujeme všem, co se
přišli pobavit a pomohli
vytvořit skvělou atmosféru večera.
Těšíme se na další
setkání s vámi v srpnu.

Klára Klímová

Sbor dobrovolných hasičů Smetanova Lhota
Smetanova Lhota
398 04 Čimelice
IČO: 69547807
Telefon: 607 827 865 (Pavel Káš)
E-mail: zpravodaj.sdhsmetanovalhota@seznam.cz

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor
dobrovolných hasičů Smetanova Lhota bylo založeno
jako nezisková instituce sloužící domácnostem
v oblasti činnosti protipožární ochrany 23.2. 1996,
IČO: 69547807. Sídlo organizace je na adrese
Smetanova

Lhota,

398

04

Čimelice.

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

Jednotlivá vydání zpravodaje jsou k dispozici rovněž
v obecní knihovně.

Fotografie do třetího vydání poskytli: Slavomír Harbáček, Pavel Káš, Gabriela Šípová a Klára Klímová.

