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Hasičský speciál slouží už třicet let
Na renovaci zásahového vozidla šlo z obecního rozpočtu Dubného skoro půl milionu korun, nejvíc práce dal motor
EDWIN OTTA

Na venkově se dobře žije, říká se.
Ovšem, že je na venkově dobře,
za to mohou hlavně lidé, kteří ho
obývají. Ukažte všem, jak se vaše
obec či ves umí bavit. Pošlete
nám hromadnou fotografii z povedené akce, sportovního klání,
ze setkání spolku či ze setkání
náhodného. Připojte i jména lidí
na fotce. Rádi ji v Deníku otiskneme! Pište na e-mail: redakce.
ceskobudejovicky@denik.cz,
nebo příspěvky posílejte poštou
na adresu: Českobudějovický
deník, nám. Přemysla Otakara II.
č. 5, 370 01 Č. Budějovice.

HARTMANICE

Na plese zahraje
Doubravanka
Sbor dobrovolných hasičů
Hartmanice připravil tradiční
hasičský
ples
na 10. ledna 2015. „Ples se
bude konat v kulturním
domě v Hartmanicích.
K tanci a poslechu zahraje
Doubravanka,“
uvedl
za pořadatele Petr Nečas.
Začátek plesu je ve 20 hodin. „Večer zpestří slavnostní nástup místních
hasičů a taneční vystoupení Souboru písní a tanců
Hartmanice. Pro návštěvníky bude připravena bohatá tombola. Srdečně zveme všechny zájemce,“ doplnil Petr Nečas.
(win)

ADAMOV

Za odpad letos
lidé zaplatí méně
Obyvatelé Adamova ve
svých domácnostech v letošním roce ušetří. Tamní
zastupitelé totiž na svém
zasedání odsouhlasili snížení ceny za komunální odpad. Svůj podíl na tom mají
právě občané Adamova
a jejich svědomitost. „Díky
zodpovědnému přístupu
občanů při sběru tříděného odpadu zastupitelstvo
snížilo pro jednotlivce cenu za vývoz komunálního
odpadu,“ informoval Petr
Schicker, starosta obce
Adamov. Lidé tak od letoška namísto 650 korun na
osobu zaplatí 500 korun.
Vzniklá úspora je pak jedině dokladem toho, že třídit
odpad se vyplatí. Nové
známky na popelnice si pak
občané můžou vyzvednout
na obecním úřadě a poplatek je splatný do konce
března.
(ks)

DRAŽÍČ

Vranovu nabídli
sochu vojína
U hřbitova ve Vraníně,
osadě patřící pod obec Dražíč, by se mohla nově objevit socha vojína. Dražíčské
zastupitelstvo zatím projednalo předběžně žádost
o její umístění. Podle starostky Aleny Dědičové se
na obec s uvedeným návrhem obrátili organizátoři pietního aktu, který se
v místě pravidelně koná.
Připomíná rudoarmějce,
kteří padli na konci 2. světové války a jsou pochovaní na vranínském hřbitově. Podle starostky jsou ale
jednání teprve v počátku.
Obec předpokládá, že žadatelé připraví projekt
a výsledek nutných jednání s příslušnými úřady.
„Chceme předem vědět, jak
by to vypadalo,“ vysvětluje
stanovisko obce Alena Dědičová.
(win)

Dubné – Až do moravské Olomouce se vydal nedávno
hasičský speciál, který slouží
od roku 1983 v Dubném. Cisternu, která má jako základ
konstrukci známých nákladních automobilů Liaz, čekala
v hanácké metropoli důkladná rekonstrukce, která stála
470 000 korun.
„Byla to první generální
oprava vozidla,“ říká Jan
Pavlík, strojník SDH Dubné.
„Dělala se nová nástavba, renovace motoru, podvozek,
brzdy,“ vyjmenovává Jan
Pavlík a dodává, že k nejobtížnějším
pracím
patřila
oprava motoru. Některé náhradní díly se na zmíněnou
cisternu už špatně shání, třeba právě na motor, který je
svou konstrukcí ještě o několik desítek let starší než samotný
hasičský
speciál.
„Menší opravy si děláme sami,“ zdůrazňuje přitom Jan
Pavlík.

Požehnání
Po ukončení oprav auto přijali v obci i se slavnostním požehnáním. „Byla to krásná
akce,“ říká starostka obce
Božena Kudláčková a upozorňuje, že zásahové vozidlo
nebude pomáhat jen v Dubném. „Věříme, že hasičům
bude automobil dlouho sloužit, ale nejen jim, ale především nám občanům při potřebě zásahu,“ poukazuje starostka Dubného na to, že zdejší jednotka SDH je zařazena
v kategorii Jednotek požární
ochrany III. Na výzvu v rámci
Integrovaného záchranného
systému se proto často zúčastňuje také akcí mimo Dubné, v širším okolí. Před několika lety například pomáhala
při likvidaci velkého požáru
v areálu dřevozpracující firmy v Litvínovicích.
Zásahová jednotka v Dubném čítá 16 členů. Ale starostka oceňuje nejen je. „Všichni
naši hasiči zaslouží pochvalu,
nezasahují jen při požárech
nebo živelních pohromách.
Jsou činní i v kultuře a jsou

SLAVNOSTNĚ před nedávnem přivítali v Dubném opravené zásahové vozidlo, které slouží hasičům už od roku 1983, tedy přes třicet let. Na
horním snímku žehná automobilu farář Martin Weis. Na dolních fotografiích zaplněná náves a čestná stráž hasičů. Foto: obec Dubné

S trojkami počítají i profesionálové
Jednotky požární ochrany zařazené do kategorie III jsou pravidelně povolávány jako posilové jednotky i při zásazích profesionálních hasičů.
Jedná se sice o jednotky složené z členů SDH, ale podle starosty Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Václava Žižky musejí mít například jejich členové řadu povinných školení a také zdravotní prohlídky.
„K zařazení do kategorie III patří i odpovídající vybavení. Dopravní vozidlo, cisterna nebo jiná zásahová technika,“ říká Václav Žižka a připojuje,
že v zásahových jednotkách bývá minimálně deset členů. Menší sbory, se
kterými Integrovaný zásahový systém počítá spíše v rámci katastru obcí,
jsou potom řazeny do kategorie V.

pilířem obce,“ vyzdvihuje
členstvo dobrovolných hasičů
z Dubného i dalších částí obce
Božena Kudláčková.
Renovace automobilu za
bezmála půl milionu korun
nebyla pro Dubné jednoduchým rozhodnutím. Částka
představuje pro obecní rozpočet přibližně desetinu investičních výdajů na rok. Ale na

přijetí opraveného vozu, kde
je posádkou spolu s řidičem
osm mužů, se přišli podívat
nejen hasiči.
Automobil slavnostně požehnal ještě na podzim minulého roku farář Martin Weis.
A starostka Dubného připomíná, že na zajištění opravy,
kterou provedla specializovaná firma Tital company, se za-

sloužili především starosta
hasičů Petr Liebl, místostarosta hasičů Jiří Pavlík
a strojník Jan Pavlík. „Na
činnost SDH dáváme každý
rok příspěvek z obecní pokladny. Další peníze na vybavení jsou například z krajských grantů. Celkově je to
několik desítek tisíc korun
ročně,“ dodává ke vztahům
SDH a obce Božena Kudláčková.
Pro hasiče v Dubném je ro-

bustní Liazka jediné zásahové
vozidlo. K dalšímu vybavení
patří třeba stříkačka, ale kvůli té už musejí zapřahat vozík
za cisternu. „Máme i dvě plovoucí čerpadla, čtyři dýchací
přístroje,“ vyjmenovává část
dalšího vybavení Jan Pavlík,
který je strojníkem u hasičů
už deset let.
Opravený stroj pojme 3,5
kubíku vody a na silnici dosahuje maximální rychlosti 80
kilometrů v hodině.

Lásce k vodě a přírodě učí dětské zájemce v oddíle
Spolky
České Budějovice – Jejich
druhým domovem je voda. Sami totiž už několik let také jezdí na raftu. Jsou v tom natolik
úspěšní, že se letos vydají na
mistrovství světa v raftingu,
které se uskuteční v Indonésii. Když pak přišla v roce 2002 povodeň, řekla si parta
kamarádů, že založí vodáckoturistický oddíl.
„Tou dobou jsme byli v loděnici u Malše,“ vypráví Libor Peška, jeden ze členů oddílu. Povodeň tu tehdy poničila nejen loděnici, ale především vybavení. „Nikdo tenkrát neváhal, a když voda
opadla, sešli jsme se v loděnici
a dali se do práce,“ vzpomíná
na tu dobu Libor Peška s tím,
že jim přišlo jednoduše správné pomoci tam, kde to měli rádi.
Někdy v té době se u nich také zrodil nápad na to založit
dětský oddíl. „Najednou se nemluvilo o ničem jiném,“ vypráví s nadšením Libor Peška
s tím, že před nimi tím pádem
ale vyvstala také řada otázek.
„Nevěděli jsme, kde se budeme scházet, kde seženeme děti, jaký bude program a v neposlední řadě ani to, jak se náš
oddíl bude vlastně jmenovat,“
dodává.
Vymyslet název přitom nebylo složité. Stačilo si jen
vzpomenout na svá dětská léta a název byl v tu ránu na svě-

ZASLOUŽENOU radost z vítězství měly účastnice Hanmanu, závodu
dvojic, kterou Outdoor club Hanace každoročně pořádá.

NAUČIT SE nové věci na vodě i v přírodě přišli do oddílu Hanace také
Marek Jalal (vlevo) a Luboš Novák. Foto v článku: Jan Homolka

tě. „Když jsem v mládí chodil
do oddílu, měli jsme si také vymyslet název týmu,“ vypráví
Libor
Peška.
Tomu
k němu dopomohla Guinessova kniha námořnických omylů, již tenkrát četl.
„Četl jsem tam tehdy o operaci – menaci, což znamená
hrozba,“ dodává Libor Peška
s tím, že mu to neznělo vůbec
špatně. „Cestou na schůzku
jsem ovšem název Menace zapomněl, ale místo toho mě zase napadl název jiný, a to Hanace,“ dodává Libor Peška
s úsměvem, jak jejich tým i oddíl získal název.
Zázemí jim až do loňského

tvoří dospělí. „Snažíme se
sportovat a ukazovat dětem co
nejvíce možností využití volného času a pak také organizovat akce pro širokou veřejnost,“ definuje jednotlivé snahy spolku Libor Peška.
Velké oblibě se u dětí těší
akce s názvem Do pohádky
s králíky, kterou členové oddílu Hanace pořádají pod taktovkou Kláry Peškové tradičně už několik let. Kolem 650
dětí tu tak v loňském roce pomáhalo třeba ustlat trpaslíkům postýlky, piráti je vzali
na ostrov pokladů, s Ferdou
Mravencem pak pro změnu
stavěly plot.

roku poskytovala klubovna
v loděnici Ka-servisu, a tak se
mohla začít psát nová historie
jejich oddílu. Vůbec první setkání oddílu se potom uskutečnilo ve středu 11. září roku
2002.
Občanské sdružení Libor
Peška spolu se svými kamarády založil o pár let déle, a to
v roce 2008. Schůzi nového občanského sdružení s názvem
Outdoor club Hanace pak svolali na 1. listopad téhož roku.
V současnosti spolek Hanace tvoří dva oddíly, a to Hanace a Hanace Rafters. Dohromady má sdružení celkem
50 členů, z toho polovinu z nich

Zapomínat se ale nesmí ani
na klasické závody. Každoročně se tak dvojice dospělých
a dětí ve věku od 10 do 14 let
převlékají do sportovních
úborů, aby na trati poměřily
své síly s ostatními. Na děti tak
pravidelně čeká 12 a půl kilometrů jízdy na kole, jeden
a půl kilometru dlouhý běh
a osm kilometrů jízdy v kánoi.
Na konci ledna se pak všichni příznivci zimních radovánek vydají do Hojné Vody na
jednodenní běžkařský výlet.
V letních měsících se pro změnu můžou spolu s kamarády
vydat za dobrodružstvím na
letní tábor.
(ks)

