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při čtení třetího čísla hasičského zpravodaje se pomalu loučíme s létem a zároveň i s hlavním kulturním obdobím tohoto
roku. Obě posezení se vydařila, byť to
první jsme byli nuceni na poslední chvíli
přesunout do sálu obecního úřadu. Jsme
velice rádi, že jste se i přes poměrně silný
déšť přišli s námi pobavit a zatančit si.
Druhé posezení se konalo na obvyklém
místě u rybníka, kde je to přece jen nejlepší. K dobré zábavě přispěla jistě i výborná kapela Ríši Nováka. Už nyní se
můžete těšit na příští rok, kdy jsme zajistili tuto kapelu na obě posezení.
I když posezení na návsi jsou naše stěžejní kulturní náplní, neznamená to, že
nadcházející část roku budeme jen odpočívat. V sobotu 8. října se bude konat
drakiáda na letišti, takže je pomalu načase zasednou k rýsovacím prknům a začít
navrhovat a připravovat draky a dráčky.
Ty nejlepší, vlastnoručně sestrojené, zajistí svým majitelům pěknou cenu.
O dva týdny později, v sobotu 22. října
pořádáme nejen pro hasiče výlet do vinného sklepa. Možnost výletu nabízíme
i hasičům z našeho okrsku, takže neváhejte a zajistěte si místa včas. Více se
dozvíte v samostatném článku.
Letos připadla v naší obci pouť na jedenáctého září, na mši u kapličky jsme zajistili hudbu a připravili stoly a lavice. Den
předtím jsme pořádali pouťovou zábavu
a i přes stálé nízkou účast se zábava vydařila a tancovalo se až do brzkých ranních hodin.
I přes výstrahy na extrémně suché počasí jsme za uplynulé období nemuseli

řešit žádný požár a pouze jsme zajistili
technickou pomoc při čerpání studny.
Na žádost ZVOD Smetanova Lhota jsme
vyčerpali vrt napájející zemědělské družstvo, aby se mohlo vyměnit čerpadlo.
Technický zásah jsme nahlásili na příslušné krajské operační středisko HZS a použili jsme kalové čerpadlo Honda.
V současné době je v plném proudu
rekonstrukce klubovny požární zbrojnice.
Pokračuje se tak v modernizaci našeho
zázemí. V souvislosti s tím se podařilo pro
zásahovou jednotku získat bezúplatným
převodem vyřazenou policejní dodávku,
která bude sloužit k zajištění akceschopnosti jednotky. Automobil a veškerá požární technika, je majetkem obce Smetanova Lhota, která je zřizovatelem jednotky. V době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje stále čekáme, až automobil fyzicky
dostaneme. Následně se bude muset
dodávka připravit pro hasiče dle platné
legislativy včetně upravení vozíku
pro mašinu tak, aby se vozík dal za dodávku připojit. Budeme se snažit, aby vše
bylo hotovo do okrskových závodů, které
by se měly konat příští rok ve Smetanově
Lhotě.
Preventivní okénko se bude týkat přenosných hasicích přístrojů a jejich využitím v domácnosti a v autech. Na setkání
s vámi při nadcházejících akcích se již teď
velice těšíme.
Za vedení sboru,

Pavel Káš
Miroslava Lesáková
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Pár slov k Posezení na návsi
Červenec a srpen jsou neodmyslitelně spojené s tradičními večery na návsi organizovanými lhoteckými hasiči. Přípravou se členové sboru zabývali s předstihem,
neboť pro letošní rok museli vyměnit žárovkový řetěz,
který už notně přesluhoval. Nový řetěz si hasiči vyrobili
sami s použitím profesionálních dílů, které jsou určeny
do venkovního prostředí a vyhovují tak i z hlediska bezpečnosti. Kromě toho navíc členové SDH Ondřej Dráb a
Pavel Káš vyvinuli a vyrobili samochladící dávkovač pro
rozlévané nápoje, který jste možná také viděli v akci.
Bohužel i přes pečlivou přípravu nám červencové počasí
nedovolilo uskutečnit první večer u rybníka a museli
jsme vzít zavděk suchým prostředím sálu obecního úřadu, za jehož zapůjčení tímto děkujeme.
Srpnové posezení naštěstí vyšlo tak, jak mělo a dokazuje to i hojná účast a plný taneční parket. Děkujeme
také všem, kteří se podíleli na přípravách a zajištění
průběhu večera. Jejich pomoc bude zohledněna v rámci
výletu do moravského vinného sklípku, neboť finanční

Foto: Pavel Káš

prostředky získané během posezení částečně pokryjí
náklady na zajištění této akce.
Doufáme, že jste se s námi dobře bavili a těšíme se na
shledání s vámi zase napřesrok.

Klára Klímová

Výlet za na jižní Moravu nejen za vínem
Za SDH pro Vás připravujeme výlet do vinného sklepa,
který se uskuteční v sobotu 22. října. Na společnou cestu
autobusem se vydáme už dopoledne, abychom se mohli
zastavit v Telči, známé také jako město pohádek, jejíž
historické centrum je zapsané na seznamu památek
UNESCO. Zde si můžeme dopřát procházku historickým
centrem, zahradami zámku nebo si třeba zajít na oběd.
Z Telče se vydáme do Kostelce u Kyjova, kde na Vás od
18:00 bude čekat osmihodinový program ve vinném
sklepě. V průběhu večera Vás čeká degustace několika
vzorků vína, při níž se od sklepmistra dozvíte všechno, co
Vás o víně zajímá a ochutnáte kvalitní odrůdová a přívlastková vína. Poté bude následovat konzumace vybraných vzorků.
Kromě dobrého vína bude připravena večeře a další
pohoštění, které bude vypadat přibližně takto:
pohoštění, degustace a následné konzumace vybraných
vín.
Přihlásit se můžete telefonicky na čísle 777680288
1.
přípitek: vínovice nebo slivovice
nebo
e-mailem Rihovamiroslava@seznam.cz do 16. října
2.
předkrm: domácí škvarkové sádlo, cibule, chléb
3.
hlavní chod: pečená zauzená žebra, šťouchaný 2016.
brambor, křen, hořčice, kyselá okurka, kozí rohy,
Miroslava Lesáková
cibulky, pečivo
4.
dezert: jablečný závin
5.
uzeninová mísa: speciality z udírny, sýry k vínečKdy: 22. října 2016 sobota
ku, pečivo
Kam: Kostelec u Kyjova
6.
slané chuťovky: bramborové lupínky, tyčinky,
Jak: Autobusem
oříšky.
Konec programu bude kolem druhé hodiny ranní a my
se pak vydáme na zpáteční cestu domů. Fotografie a
další informace naleznete na www.vesklepe.cz.
Cena zahrnuje dopravu a program ve sklepě včetně

Cena zájezdu:
Lhotečtí hasiči 600 Kč
Ostatní 900 Kč
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Pozvánka na podzimní drakiádu
S výhledem na blížící se podzim pro vás opět připravu- si odnesou majitelé tří nejlepších draků vlastnoruční
jeme drakiádu a soutěže pro děti na letišti u Vrábska. výroby. Na závěr si opečeme buřty.
Konstruktéři a krotitelé svých draků jsou srdečně zváni
na sobotní odpoledne dne 8. října od 14 hodin na ranvePavel Káš
ji. Pro všechny děti připravujeme malé občerstvení, drobné odměny za splněné soutěžní úkoly a větší ocenění

Pravidelné preventivní okénko na téma:
Přenosné hasicí přístroje
Přenosný hasicí přístroj je vhodný do každé domácnosti. Tyto prostředky již mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak větším škodám. Pokud vám
totiž např. začne hořet skříň nebo záclony, kbelík s vodou
již na uhašení nemusí stačit a je třeba použít přenosný
hasicí přístroj, který má mnohem větší hasební účinek.
Nutno podotknout, že podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.
musí být všechny rodinné domy schválené po 1. 7. 2008
povinně vybaveny alespoň jedním přenosným hasicím
přístrojem s minimální hasicí schopností nejméně 34 A.
Co tento údaj znamená, si vysvětlíme dále. Pořídit si hasicí přístroj ale doporučujeme všem, kterých se výše zmíněná vyhláška netýká. Přece jen se jedná o záchranu
vašeho majetku a vynaložené peněžní prostředky na
pořízení hasicího přístroje jsou ve srovnání s vynaloženými prostředky na likvidaci škod po požáru, který nebyl
včas uhašen, vyloženě směšné. Pojišťovna vám sice vyplatí pojistné, ale přijít třeba o fotografie, nebo krásný
obraz po předcích, je škoda pro vás osobně pravděpodobně nevyčíslitelná.
A co teprve náš plechový miláček… Někdo řeší otázku,
zda u nás musíme mít povinně ve výbavě auta hasicí
přístroj, případně do kterých států ho mít musíte mít povinně. Proč o tom ale vůbec přemýšlet? Na rozdíl například od žárovek, které většina z nás stejně vyměnit sama
na ulici nedokáže, hasicí přístroj by v autě měl vozit každý, kdo má své auto anebo svůj život alespoň trochu rád.
A nejenom život svůj a svých spolucestujících. Lékárničku
vozíte také spíše pro jiné účastníky silničního provozu.
Stejně tak by to mělo být i v případě hasicího přístroje.
Auta totiž hoří strašlivě rychle a průběh vzniku požáru je
většinou stejný. Jedete, cítíte pach spáleného plastu a
možná zaznamenáte i kouř zpod kapoty. Zastavíte a zjistíte, že kouře je čím dál víc. Když víko motoru zvednete,
plameny, nejčastěji vzniklé vadnou elektroinstalací, vyrazí s novou chutí, protože se posílily kyslíkem. Pokud nemáte právě hasičák, bezmocně vytáčíte číslo hasičů, ale
ti nepřijedou dříve než za 5 – 10 minut a to již auto shoří
celé…
Řeknete si dobře, něco na tom pravdy je. Jaký ale hasicí přístroj koupit a kolik to vlastně stojí? Na tyto otázky se
vám zde pokusíme stručně odpovědět. Nejprve je ale
nutné si něco o přenosných hasicích přístrojích říci obec-

ně a znát alespoň základní rozdělení přístrojů a jejich
hasebních možností. Předně je třeba říci, že přenosný
hasicí přístroj (dále PHP) je určen k hašení začínajícího
požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý
druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj
uvádí do činnosti. Pokoušet se však vlastními silami uhasit požár v pokročilém stádiu (např. v pokoji zcela zaplněném zplodinami hoření) pouze hasicími přístroji nemá
smysl, i když jich máte několik. Volejte rychle hasiče, ti
své řemeslo znají a jsou patřičně vybaveni. Přenosný
hasicí přístroj nedokáže uhasit již plně rozvinutý požár,
proto nikdy s přivoláním hasičů neváhejte.
Jaké druhy PHP vlastně existují? Jedná se zejména
o vodní, pěnové, sněhové (CO2), práškové a plynové
(halotronové). Správná volba hasicího přístroje v boji se
začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky.
Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru.
Třída A - požáry pevných látek (např. dřevo, uhlí, textil,
papír, sláma, seno, plasty), jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné
hasicí přístroje vodní a pěnové.
Třída B - požáry kapalin nebo látek, které přecházejí
do kapalného skupenství (např. barvy a laky, benzin,
nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, asfalt, pryskyřice, mazadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí
přístroje pěnové, práškové a halotronové.
Třída C - požáry plynů (např. zemní plyn, propan-butan,
vodík, acetylen, metan). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové nebo sněhové.
Třída D - požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík
a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází
k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů
vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a
tuků používaných v kuchyňských spotřebičích. Na tento
typ požárů lze použít speciální hasicí přístroje.
Třída požáru je vždy vyznačena na PHP včetně piktogramu vyobrazující druh hořlavé látky. Vodní ani pěnové
přístroje se nesmí použít k hašení zařízení pod elektrickým napětím! Pro tyto účely jsou určeny sněhové, či práškové PHP. Ze všech typů hasicích přístrojů, lze do domácnosti doporučit pořízení práškového hasicího přístroje
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(např. o objemu hasiva 6 kilogramů). Ceny těchto přístrojů se pohybují v rozmezí 600 - 900 Kč. Jsou to (na
rozdíl třeba od vodních hasicích přístrojů) téměř univerzální přístroje (určené pro třídy ABC), které lze vedle
hašení některých pevných látek použít také na hořlavé
kapaliny a plyny (např. propan-butan, benzín, oleje,
karma) i na elektrické zařízení pod napětím. Pro motoristy lze také doporučit práškový PHP (např. o objemu 1
kg), ceny se pohybují okolo 200 Kč a v zahraničí je to
plně dostačující povinná výbava. Nevýhodou práškových PHP je ale následný úklid prášku, který je prostě
všude. Pro automobily lze též pořídit některý z halotronových PHP. Výhodou je, že po použití se nemusí nic
uklízet, nicméně ceny těchto přístrojů se pohybují v
rozmezí 3 000 – 4 000 Kč.
Aby hasicí přístroj splnil svoji funkci, musí být provozuschopný, tedy udržován v řádném technickém stavu.
Kontrola hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou
za rok (pokud např. dokumentace výrobce nestanoví
jinak), a také po každém použití. Jednou za 3 - 5 let by
měl každý přenosný hasicí přístroj projít náročnější periodickou zkouškou (vodní a pěnový hasicí přístroj musí
být přezkušován každé tři roky, ostatní jednou za pět
let). Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a
způsobem stanoveným právními předpisy (vyhláška č.
246/2001 Sb., o požární prevenci) a průvodní dokumentací výrobce. Kontroly, opravy a plnění hasicích
přístrojů mohou provádět jen osoby s odbornou kvalifikací, které vlastní doklad opravňující je k uvedeným
činnostem. Cena kontroly PHP je do 50 Kč. Revize a

přezkoušení pak do 300 Kč. Na trhu existují i speciální
jednoúčelové hasící spreje, hasící koule a podobně.
Nicméně pokud si zakoupíte kvalitní hasicí přístroj,
vydrží vám určitě minimálně jednu dekádu, po použití
se nechá znovu naplnit a jistě vyhoví i legislativním
požadavkům.
A co že ta hasící schopnost 34A znamená? Písmeno A
znamená třídu požáru (tedy na požáry pevných látek) a
34 je délka dřevěné hranice v decimetrech. To tedy
znamená, že PHP s hasící schopností 34A je schopen
uhasit požár hranoly vyplněné dřevěné hranice o rozměrech 0,5 x 0,56 x 3,4 metru. Hašení při zkoušce
začíná po 8 minutách po zapálení hořlavé kapaliny
umístěné na hranici. Obdobně pak hasící schopnost
183B znamená uhasit v kruhové vaně celkem 183 litrů
směsi hořlavé kapaliny 1. třídy nebezpečnosti.
Závěrem lze říci, že zlatým pravidlem o hasicích přístrojích je úsloví: „Raději ho budu mít a nepoužiji, než
abych ho neměl a v případě nouze mi scházel.“

Pavel Káš

Článek čerpal z internetových zdrojů http://www.hzscr.cz/ a
http://www.krimi-plzen.cz/

Sbor dobrovolných hasičů Smetanova Lhota
Smetanova Lhota č.p. 85
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 založenojako nezisková instituce sloužící domácnostem
v oblasti činnosti protipožární ochrany 23. 2. 1996,
IČO: 69547807. Sídlo organizace je na adrese Smetanova Lhota 85, 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.

