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rok 2015 je již definitivně za námi a my
vás vítáme prostřednictvím Hasičského
zpravodaje v roce novém. Na závěr loňského roku jsme se ještě postarali o
nazdobení vánočního stromečku na
návsi, kde při štědrovečerním setkání
zatroubil koledy náš člen Ondřej Koudelka. Proběhla také výroční valná hromada sboru, kde byla shrnuta činnost sboru a projednány plány na následující
období. Bohužel nás také v loňském
roce navždy opustili naši členové pan
Josef Pobříslo a pan Václav Lebeda, s
nímž jste si mohli přečíst rozhovor v
druhém čísle Hasičského zpravodaje.
Čest jejich památce!
A co nás tento rok a v nejbližší době
čeká? Vedle již zavedených a pravidelných akcí bychom rádi zrealizovali i nějaké další. Již teď pro vás připravujeme
přehlídku hasičské techniky JSDHO
Smetanova Lhota. V loňském roce jsme
ji uspořádali poprvé a setkala se s úspěchem zejména u dětí. Přehlídka proběhne v sobotu 9. dubna od 14 hodin na
návsi u rybníka. Stejně tak jako minulý
rok, je plánováno školení členů zásahové jednotky. Termín bude ještě včas
upřesněn, ale předpokládáme konání v
měsíci březnu. V návaznosti na školení
členů JSDHO chceme zorganizovat kurz
první pomoci pod vedením zkušeného
záchranáře. Kurz by byl určen nejenom

Foto: Pavel Káš

pro členy zásahové jednotky, ale i pro
občany obce. O dalších akcích vás budeme průběžně informovat na stránkách
tohoto zpravodaje, který bude vycházet,
stejně jako vloni, každého čtvrt roku.
V tomto čísle dále najdete výpis z kroniky a pravidelné preventivní okénko bude
na téma „Topná sezóna“.
Přejeme vám mnoho úspěchů a zdraví v
novém roce a těšíme se na setkání s
vámi.
Za vedení sboru,

Pavel Káš
Miroslava Lesáková
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Základní kurz první pomoci
zásahové jednotky, ale možná i vy byste rádi kurz
absolvovali, něco nového se dozvěděli a naučili se v
případě nouze pomoci druhým.
Hlavními tématy bude rozpoznání srdeční zástavy u
dospělého a dítěte, nácvik resuscitace na modelech a
vyřešení modelové situace. Máte-li zájem, informujte
mě na telefonním čísle 607 827 865 a případně sdělte i témata, která by vás zajímala. Na základě toho
připravíme rozsah kurzu a termín (předběžně březen –
duben, doba cca 2 hodiny dle rozsahu). Cena pro členy SDH je zdarma a ostatní přispějí dobrovolně - nejlépe formou drobného občerstvení.
Jak již bylo zmíněno v úvodníku, rádi bychom zorganizovali kurz první pomoci pod vedením zkušeného záchranáře. Kurz je určen zejména pro členy

Pavel Káš

Přehlídka hasičské techniky

Srdečně vás i v tomto roce zveme na ukázku hasičské techniky a výstroje SDH Smetanova Lhota, která
se bude konat v sobotu 9. dubna 2016 od 14 hod u
rybníka. Součástí programu bude prohlídka a ukázka
naší techniky s možností vyzkoušení stříkačky včetně
vložených soutěží pro ty nejmenší.
Pevně věříme, že se bude na co dívat a jako připomínku si můžete prohlédnout fotoreportáž z loňské
přehlídky. Těšíme se na co největší účast! Akce bude
zakončena tradičním posezením u ohýnku
s opékáním buřtů a drobným pohoštěním.

František Šíp

Foto: Gabriela Šípová
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Výňatek z hasičské kroniky
(přepis původního textu)

Blesk zapálil k večeru konírnu JZD u Gotfrídů č. p. 38 ve Smetanově Lhotě. Hořelo seno na půdě. Ze stáje se
vyvádělo 6 párů koní. Oheň se sboru podařilo uhasit brzo. Přijely i další sbory z Mirotic, Ostrovec, Krsic, Rakovic, Čimelic, Královy Lhoty i Písku. (konec zápisu z kroniky)
Přestože zápis v hasičské kronice neposkytl o požáru
již žádné další informace, díky majitelům objektu a pamětníkům z místního sboru dobrovolných
hasičů, kteří u požáru tenkrát zasahovali,
se podařilo získat a doplnit další podrobnosti z osudného dne:
Stalo se to ke konci jara roku 1964. Bylo
těsně před bouřkou, pouze se blýskalo,
když blesk uhodil do vikýře na střeše konírny. Hořet začalo okamžitě. Během chvíle byli u požáru
místní hasiči i sousedé, kteří se ze všech sil snažili uchránit vše, co šlo. Voda se přiváděla z rybníka na návsi a

díky její blízkosti začali hasiči hasit během několika minut. Oheň se začal rozšiřovat i na střechu obytné budovy,
ale ten byl včas uhašen. Sousedé pomáhali vynášet nábytek a zařízení domácnosti, z půdy se odklízelo seno.
Hasiči hlídali budovy celou noc až do
druhého dne kvůli případnému opětovnému vzplanutí.

1964

Blanka Koudelková

Pravidelné preventivní okénko na téma:
Topná sezóna
I přesto, že se nám topná sezóna blíží ke konci, dovolte
mi se zmínit o bezpečnostních rizicích související
s vytápěním. Bez mnoha požárů souvisejících s topidly
(ať už na plynná, kapalná, tuhá paliva či elektrické spotřebiče) a komíny se bohužel neobejde žádný rok. Mezi
nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná
obsluha topidla, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek v blízkosti topidla nebo špatné umístění či instalace topidla. Častou příčinou vzniku požáru
byly také jiskry z komína nebo vznícení sazí.
O komínech určených pro kotle na tuhá paliva, jsme již
informovali ve zpravodaji I/2015. Nejenom tyto komíny
však mohou způsobit újmu na zdraví. V současné době
mnoho z nás používá k vytápění domácnosti plynový kotel. S ním bývá spojeno riziko otravy oxidem uhelnatým.
Oxid uhelnatý (chemický vzorec CO) je toxický plyn bez
zbarvení a bez zápachu, který může způsobit smrtelnou
otravu. Vzniká jak při nedokonalém spalování zemního
plynu, tak i uhlí, dřeva, topného oleje a je také složkou
výfukových plynů automobilu. K otravě může dojít při
nedokonalém spalování (málo kyslíku, nízké teploty,
špatný tah komína) nebo při změně směru toku spalin.
Tato situace může nastat při spuštění digestoře nebo
ventilátoru. Místo toho, aby spaliny obsahující vysoké
procento oxidu uhelnatého šly do komína, jsou nasávány
do místnosti. Důležité je vždy zajistit dostatečný přívod
čerstvého vzduchu, což může v těsných budovách znamenat problém. Fasády domů se často obkládají tepel-

nou izolací, vyměňují se stará okna za plastová a větrací
mřížky se utěsňují, případně zastavují nábytkem. Doporučuje se také v průběhu topné sezóny kontrolovat těsnost
a prostupnost kouřovodů. Poznat otravu oxidem uhelnatým je těžké i pro profesionály. Částečně se dá laicky
poznat zvýšený obsah oxidu uhelnatého ve vzduchu těmito způsoby - žlutý plamen jako znak nedokonalého spalování nebo stopy znečištění v důsledku úniku spalin
(černé fleky na zdi nad kotlem). Nicméně jediný způsob,
jak se účinně chránit, je vybavit domácnost dostatečně
citlivým detektorem oxidu uhelnatého. Toto zařízení se
umisťuje přímo do obytných místností a je napájeno
z běžných baterií. Detektor lze pořídit již za několik stovek korun a může vám v budoucnosti zachránit život.
Další možností vytápění domácností jsou elektrické
přímotopy, které jsou běžnou, ale často podceňovanou
příčinou požárů v domácnostech. Nejčastějším důvodem,
který může způsobit požár je technická porucha na elektrickém přístroji nebo lidská nedbalost při zacházení se
spotřebičem. Přímotopy mají vysoké nároky na odběr
elektrického proudu. To s sebou nese rizika zvláště ve
starších a málo obývaných objektech, kde se při výstavbě
nepočítalo s připojením elektrických spotřebičů s tak
velkým odběrem. Pokud budete připojovat nový přímotop, nechte si ho zkontrolovat odborníkem a nepodceňujte revizi elektrických spotřebičů. Pro umístění zvolte
vhodné místo, které je v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů a spotřebič umístěte na schválenou ne-
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hořlavou podložku. Je nutné zajistit vhodnou cirkulaci vzduchu. Elektrické přímotopy rozhodně neslouží k sušení oblečení nebo nahřívání přikrývek.
Pokud máte v bytě domácího mazlíčka, zabraňte
mu ke spotřebiči přístup. Neobvyklá nehoda
s tragickým koncem se stala v Havířově. Jezevčíci
si u zdroje tepla chtěli udělat pelíšek, proto k přímotopu natahali hadry. Ty brzy začaly hořet. Psi nepřežili a na zařízení bytu byla stotisícová škoda.
V případě, kdy používáte kotle na tuhá paliva,
dávejte bedlivý pozor na manipulaci se žhavým
popelem. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte
do nehořlavých nádob (např. kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné
vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Kvůli špatnému uložení

popela každoročně dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských
budov a dokonce i popelářských vozů. Příčinu špatné manipulace se žhavým popelem jsme ostatně
řešili minulý rok v létě, když neznámý „pachatel“
umístil žhavý popel (pravděpodobně z grilu) na hnojiště, které se následně vznítilo.
Přejeme Vám, aby topná sezóna proběhla bez
problémů, a budeme se společně těšit na teplé
období.

Ondřej Dráb

Aktualizace údajů hasičské základny
Na jaře bychom rádi plně zaktualizovali údaje o svých členech, zejména těch, kteří jsou ve sboru už
dlouho a nejsou činní. Informace o nich jsou často staré i několik desítek let, proto prosím o chvilku vašeho
času, až se u vás zastavím. Ostatní členy, kteří nebyli na výroční schůzi, požádám „pouze“ o členský příspěvek ;-), které odvádíme do konce února.
Děkuji za pochopení,

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.

