Vydání 4/2015
Říjen 2015

Sbor dobrovolných hasičů Smetanova Lhota

Hasičský zpravodaj
Úvodní slovo
MILÍ ČLENOVÉ SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ,
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Výjezd SDH k požáru

2

Drakiáda

2

Výňatek z hasičské
kroniky

3

Pravidelné
preventivní okénko

3-4

Posezení na návsi IÍ.

4

Kontaktní
a identifikační údaje

4

léto je již definitivně za
námi a tedy i hlavní kulturní a společenská činnost našeho sboru.
V článcích našeho časopisu se dozvíte více podrobností o tom, jak
jsme toto velmi horké
a hlavně suché léto prožili a těm, kteří se nemohli našich akcí zúčastnit, alespoň přiblížíme
jejich průběh.
V sobotu 8. srpna jsme
se všichni opět sešli
na druhém posezení
na návsi, o jehož průběhu se dočtete dále v tomto zpravodaji. I přes velmi suché počasí se nám
naštěstí vyhnuly rozsáhlé
požáry lesních porostů
a zemědělských ploch.
Pouze jednou jsme museli zasahovat při menším požáru, ale škoda
a rozsah byl téměř nulový. Pevně věříme, že vy
jako občané naší obce
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jste si vzali k srdci všechna varování jak ze strany
obecního úřadu, tak
i z našeho preventivního
okénka a tak jsme toto
parné léto nemuseli více
zasahovat.
Opět jsme pro vás pořádali pouťovou zábavu
v hostinci U Chmele
a taktéž zajistili hudbu
na nedělní mši u kapličky. Samozřejmě i letos
jsme pro naše malé piloty připravili drakiádu,
o které se dozvíte více
v samostatném článku
tohoto zpravodaje.
V sobotu 12. prosince
2015 od 20:00 se bude
konat výroční valná hromada, o které budeme

naše členy ještě včas
informovat pozvánkou.
V našem zpravodaji
dále naleznete zajímavosti z hasičské kroniky
a v preventivní rubrice se
věnujeme tématu o pyrotechnice a prevenci vánočních požárů.
Za projevenou přízeň
a podporu našeho sboru
všem velice děkujeme
a těšíme se na shledání
s vámi při dalších našich
aktivitách. Přejeme vám
krásné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí
v novém roce.
Za vedení sboru,

Pavel Káš
Miroslava Lesáková

Pozvánka na výroční schůzi
SDH Smetanova Lhota
Srdečně zveme naše členy na výroční schůzi SDH Smetanova Lhota, která se uskuteční dne 12.12. 2015 v kulturním
domě ve Smetanově Lhotě. Zahájení je ve 20 hod.
Členské příspěvky 150 Kč s sebou

SDH Smetanova Lhota
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Výjezd SDH k požáru
Dne 1. 8. kolem poledne byla na výzvu Krajského operačního a informačního střediska v Českých Budějovicích vyslána naše jednotka k požáru zahradního odpadu
a suché trávy. Z prvních
zpráv nebylo vůbec jas-

né, kde hoří, protože
operační středisko nám
předalo informace o požáru na poli mezi Čimelicemi a Smetanovou Lhotou. Neměli jsme ani
informace o rozsahu
požáru a proto jsme
z hasičské zbrojnice vy-

táhli stříkačku a jeli směrem na Čimelice. Bohužel v té době probíhala
rekonstrukce a výstavba
kanalizace v obci a proto
musela veškerá technika
jet po objízdné trase
kolem hřiště. Náš člen,
pan Ladislav Volf, byl
s itu a c i
o bh l éd n ou t
na mopedu a lokalizoval
malý oheň na kompostu
na poli před obcí. Díky
tomu jsme již věděli, kde
přesně hoří a i to, že

a nesla si ruční hasicí

požár není vůbec velký.
Proto část jednotky šla
pěšky k místu požáru

mohla použít vodu z lafetové proudnice. Za pomoci čimelické jednotky

I přes lezavé počasí
byla účast velmi slušná,
a když se konečně zvedl
pořádný vítr, vystoupala
nahoru většina podomácku vyrobených i ku-

Ze zamračeného dne
se nakonec vyklubalo

přístroj. Na místě byla již
Policie ČR a po obhlédnutí situace nebylo nakonec
hasicí přístroj nutno použít. Na místo poté dorazila
jednotka SDH Čimelice,
která místo drahého hasiva v hasicím přístroji

jsme požár uhasili
a místo si převzal vyšetřovatel z HZS Písek, který určil jako příčinu požáru nedbalost způsobenou neznámou osobou.
Škoda byla nulová,

a proto byla celá událost
uzavřena na místě.
Za JSDHO Smetanova
Lhota se zásahu účastnili Igor Fousek, Pavel
Káš, František Šíp, Ondřej Dráb, Lukáš Kožený
a Jan Bartoš.

Pavel Káš
(text i foto)

Drakiáda
Říká se, že není možné
mít vždy všechno. Pro
lhoteckou drakiádu už
tradičně platí, že není
možné mít zároveň hezké počasí a dobrý vítr.
V sobotu 10. 10. jsme se
sešli na letišti u Vrábska
v mlze a za hustého mrholení. Během stavění
soutěžních disciplín, kdy

se někteří členové sboru
vraceli domů pro holínky
a další kusy oblečení a
kdy se věta: „Vzal někdo
kafe?“, stala téměř mantrou, jsme doufali, že děti
budou odolnější než dospělí a na akci dorazí.

povaných draků. Pustit
draka se podařilo i těm
nejmenším a radost byla
veliká. Škoda jen, že
přes mlhu nešlo oblohu
s draky pořádně nafotit.
Kromě pouštění draků
slavily úspěch i další
atrakce, u starších jednoznačně bodovala střelba
ze vzduchovky, ti menší
si užili házení tenisáků
na terč.

moc pěkné odpoledne.
Na závěr akce přišlo
všem vhod zahřátí se
u ohýnku a opékání buřtů. Došlo i na vyhlášení
výsledků a rozdání medailí a cen za nejlepší
doma vyrobené draky

a všem ostatním za
účast a výdrž, tentokrát

plně zaslouženou.
Poděkování patří hlavním organizátorům, kteří
zajistili hodnotné ceny a
občerstvení, dále sponzorům akce a všem, kteří
svou účastí dokázali, že
není špatné počasí, jen
špatné oblečení.

Klára Klímová
(text i foto)
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Výňatek z hasičské kroniky
(přepis původního textu)
I letošní rok (1943) se
sbor zúčastnil několika
lesních požárů. Zasahoval i na Karlově u nadlesního Melichara při požáru, který vznikl vysypáním horkého popela na
suchý slamnatý hnůj,
který se v nočních hodinách vzňal. Těsně stojící
dřevěná kůlna plná dřeva též. Přilehlé budovy
byly zachráněny.
R. 1945 německá vojska ustupují přes naše

území a osvobozují se
další a další města
a vesnice. Kolony prchajících Němců jsou bomba rd ov á n y
leteckými
n á l e t y .
30. dubna
byla bombardována
i kolona v Miroticích. Náš
sbor se zúčastnil odklízecích i záchranných prací
v několika domech podle
silnice, které byly zasaže-

ny a zbořeny. Zúčastnili
jsme se i odzbrojování
prchajících německých
vojáků. Ukořistěné zbraně i náboje
byly ukládány do hasičské zbrojnice, která se
změnila ve
skladiště.
Tímto způsobem ukořistil mladý sbor hasičů
ve Vrábsku motorovou
stříkačku a tím byla na-

1943-45

hrazena dosavadní ruční
stříkačka.
26.7. vypukl požár
ve Lhoteckém mlýně.
Hořelo seno a sláma
nad stájí. Včasným zásahem byl oheň uhašen
a nezasáhl přilehlé budovy.

Blanka Koudelková

Pravidelné preventivní okénko na téma:
Zábavní pyrotechnika
Vánoční svátky a nový
rok se blíží mílovými kroky. S tím jsou spojeny
oslavy doprovázené zapalováním zábavné pyrotechniky, prskavek a
svíček. Jestliže oslavy
Vánoc patří z pohledu
hasičů k těm spíše klidnějším obdobím, přelom
roku – Silvestr a Nový
rok – je pro hasiče časem zvýšené ostražitosti
a aktivity. Lidé totiž každoročně způsobí zranění
nejen sobě, ale i jiným.
Stále častěji také zaviní
nejrůznější nešťastné
události. Jde především
o požáry v bytech, které
vznikají od hořících svíček, například od adventních věnců, případně
vánočních stromků.
V poslední době se také
hodně rozmohly tzv.
„balónky štěstí“ neboli
létající lampiony, u kterých se zapálí hořák
a balón se následně
vznese do vzduchu.
Po vyhoření hořáku se

snese opět k zemi. Možná někoho napadne lampion pouštět i o Vánocích
nebo na Silvestra. Je
třeba si ovšem uvědomit,
že jde o otevřený oheň,
a proto v blízkosti manipulace s ním nesmí být
žádné hořlavé předměty.
Balón lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně
100 metrů od nejbližší
budovy, lesa, skladů
sena, slámy a elektrického vedení! Vyvarujte se
vypouštění balónů v obytných zónách. Dalšími
iniciátory silvestrovských
požárů mohou být špatně udržovaná topidla
a komíny, zejména
na chatách a v rekreačních objektech, kde se
lidé rozhodnou oslavit
příchod nového roku,
a samozřejmě zábavní
pyrotechnika.
Požáry způsobené zábavní pyrotechnikou
v posledních dvou letech
výrazně vzrostly. Způso-

bené škody se pohybují
v řádech milionů korun.
Zásady manipulace
a nákupu pyrotechniky:
Zábavní pyrotechniku kupujeme pouze takovou, která je na český trh
uváděna legálně, má
návod výrobce na použití
v českém jazyce a certifikační značku. Ve stánkovém prodeji lze nabízet jen lehkou pyrotechniku, zařazenou do první
třídy nebezpečnosti.
Předměty druhé třídy
lze prodávat jen osobám
starším 18 let. Tato pyrotechnika se nesmí používat v uzavřených prostorách a v blízkosti kostelů,
nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců,
škol, při sportovních akcích atd.
Doma zábavní pyrotechniku uložíme na suchém místě, mimo dosah
dětí. Není vhodné pyrotechniku přechovávat
v blízkosti kamen, krbů,
otevřených ohňů a zapá-

lených svíček.
Dbejte na to, abyste
při používání zábavní
pyrotechniky neohrozili
zdraví ani majetek svůj či
někoho dalšího. Pamatujte, že podle zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně si musí
každý počínat tak, aby
nezpůsobil požár.
S pyrotechnikou je
nutné manipulovat zásadně na volném prostranství, minimálně 100
metrů od obydlí, tak aby
nemohlo dojít např.
k vniknutí světlice
do oken, zapálení střechy domů, aut nebo keřů.
Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat
nezletilé děti bez dozoru
dospělých.
Rozhodně neodpalujte pyrotechniku, pokud
jste požili alkohol. Stává
se, že místo do vzduchu
zamíří podnapilá osoba
na kolemjdoucí osoby či
obydlí, protože neudrží
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předepsaný směr vypouštění pyrotechniky.
Neodpalujte znovu
pyrotechniku, která již
jednou selhala. Naopak ji
bezpečně zlikvidujte
v souladu s návodem
k použití (např. prolít
vodou a zakopat do země).
Pozor si dejte také
na zvukové efekty petard. Petardy nejsou nebezpečné z požárního
hlediska, ale mohou při
nevhodném odpálení

poškodit sluch.
Pokud si chcete
udělat radost větším
ohňostrojem, mějte prosím na paměti, že tak
může činit jen odborně
způsobilá osoba. Svěřte
tedy jejich realizaci odborníkům či si zajděte
na ohňostroj pořádaný
vaší obcí.
I přes každoroční varování hasičů dochází
v období Silvestra k řadě
tragických událostí,
při kterých se zraní desít-

ky osob a materiální škody dosahují miliónů korun. Zamyslete se proto
nad požární bezpečností
u vás doma, abyste se
do této smutné statistiky
nezařadili i vy.
Přejeme Vám veselého
Silvestra a šťastný vstup
do nového roku bez úrazů.

Ondřej Dráb

Posezení na návsi II.
Druhé, srpnové, posezení na návsi bylo stejně
jako to první ve znamení
vysokých teplot, pro občerstvení a osvěžení návštěvníků jsme dělali,
co se dalo ☺. K tanci a
poslechu hrála kapela
Fontána a věříme, že jste

si večer v této společnosti příjemně užili.

Miroslava Lesáková

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.

