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Navzdory moderním komunikačním systé-
mům nepatří stále klasické sirény do starého 
železa. Sirénu vynalezl na začátku 18. století 
jistý John Robison ze Skotska. Tato „siréna“ 
však nesloužila k výstraze, ale fungovala 
jako specifický hudební nástroj. Masová vý-
roba sirén, především pro potřeby ohlášení 
požáru, začala na počátku 20. století. Název 
„siréna“ je odvozen od bytostí řecké myto-
logie. Vzpomenete si, kterého legendárního 
hrdinu sirény velmi potrápily? Odpověď na-
leznete i v tajence naší křížovky… 

zdroj obrázku: Thomas Schulze, CC BY-
-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licen-

ses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

ZAUJALO NÁS...

1. Sesuv rychlostí maximálně 
v kilometrech za hodinu se na-
zývá:
a) ploužení
b) tečení
c) sesouvání

2. Řízení záchranných prací 
a koordinace složek IZS na mís-
tě sesuvu přísluší:
a) velitel zásahu
b) řídícímu důstojníkovi
c) operačnímu středisku

Test (správné odpovědi najdete pod čarou, zdroj testu s laskavým svolením portálu pozary.cz): 
3. Zóny s ohrožením vymezuje:
a) náčelník štábu
b) velitel zásahu
c) starosta obce

4. Úkolem jednotek:
a) je provedení záchranných 
prací k odvrácení nebo omezení 
bezprostředního působení rizik 
vzniklých sesuvem
b) je požádat o koordinaci zá-
chranných a likvidačních prací 
starostu obce s rozšířenou působ-
ností nebo hejtmana kraje

c) je zcela likvidovat sesuvy a je-
jich příčiny nebo následky škod 
na majetku a životním prostředí

5. Pokud je alespoň část pohybu 
při sesuvu realizována volným 
pádem, jedná se o:
a) řícení
b) tečení
c) sesouvání

správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4a, 5a
Svahové deformace (sesuvy)

Výstražné sirény

Otestujte si své hasičské znalosti

VE ZKRATCE PRO CHVÍLE ODDECHU

Český USAR tým na pomoc zemětřesením 
postiženému Turecku 
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Turecko a Sýrii zasáhla na začátku února dvojice silných zemětřesení. 
Turecko požádalo pomocí mechanismu civilní ochrany Evropské unie 
o vyslání těžkého USAR (Urban Search And Rescue) týmu. Tento tým 
je předurčen pro záchranné práce zejména po zemětřeseních. Česká 
republika nabídla Turecku svůj těžký USAR. Společnost Smart Wings 
nabídla letadla pro zajištění přepravy na letiště do turecké Adany. 
Na organizaci se podílelo i Ministerstvo zahraničí, zastupitelský úřad 
v Ankaře a Ministerstvo vnitra. Těžký USAR odřad se skládá z 69 osob: 
velitele týmu, zástupce velitele, styčných důstojníků, záchranářů, léka-
řů a kynologů se psy. Většinu týmu tvoří příslušníci HZS Praha (29) 
a HZS Moravskoslezského kraje (30), dále byli do týmu zařazení kyno-
logové ze Záchranného útvaru HZS ČR, HZS Libereckého kraje, HZS 
Pardubického kraje, sdružení SIRIUS a Městské policie Praha. Česká 
republika tak vyslala poprvé v historii těžký USAR tým, v minulosti byl 
vyslán střední USAR na pomoc v souvislosti s výbuchem v Libanonu, 
zemětřesením v Nepálu, Pákistánu nebo Íránu. 

ze zdroje HZS ČR

Malá bilance SDH Vacov 
Hasičský sbor ve Vacově 

na Prachaticku vykazuje dlou-
hodobě kvalitní činnost. Svědčí 
o tom bilance uplynulého roku 
na výroční valné hromadě. 
Se zprávou o aktivitách v roce 
2022 seznámila starostka sbo-
ru a vedoucí mládeže Dana 
Makasová. Uvedla, že prvními 
loňskými akcemi byla pomoc 
při novoročním ohňostroji, tra-
diční Buřtopečení, vyhlášený 
hasičský ples a zapojení hasičů 
do Českého dne proti rakovi-
ně. „Ve spolupráci se Zdravotní 
záchrannou službou jsme při-
pravili akci „Hasiči dětem“ pro 
školní družinu. Protože byla 
nadmíru úspěšná, přihlásili jsme 
se s ní do Ankety dobrovolní 
hasiči roku a získali páté místo. 
Pomáhali jsme s organizací pou-
tě ve Vacově. Na podzim pro-
běhla drakiádu a v Den vzniku 
samostatného československého 
státu průvod obcí s lampiony. 
Tato akce byla zvláště zdařilá, 
k Lípě republiky za námi přijel 
s vozidlem Praga Alfa dokon-

ce sám „pan prezident Masaryk 
s dcerou“, což vyvolalo mezi ve-
řejností nemalé ovace. Na sklon-
ku roku jsme zajišťovali průvod 
čertovské družiny s Mikulášem 
a andělem po obci a okolních 
vesnicích. Následující den byla 
družina pozvána na Čertovskou 
stezku do Medového údolí. Pro-
tože čerti byli po všech strán-
kách skvělí, doprovodili jsme 
je „za odměnu“ na Mikulášskou 
pouť a uspořádali pouťovou ta-
neční zábavu,“ připomněla sta-
rostka sboru. Tím výčet akcí 
nekončí, zásahová jednotka měla 
v roce 2022 celkem 28 výjezdů 
zejména k požárům, technic-
ké pomoci i dopravní nehodě 
a transportu pacienta. Mimo 
výjezdy vyjela jednotka do Ho-
slovic a Lhoty nad Rohanovem, 
kde prezentovala svou činnost 
a představila zásahové vozidlo 
Tatra Terrno. Obdobnou ukázku 
připravili hasiči pro děti z míst-
ní mateřské školy. „Naši mladí 
hasiči se zúčastnili seriálu sou-
těží Šumavské hasičské ligy. 

Vacovská přípravka suverénně 
zvítězila, mladší děti obsadi-
ly celkově druhé místo. Starší 
družstvo bylo postaveno z velké 
části až před soutěžní sezónou, 
ale svými výkony překvapilo 
a v této lize obsadilo šesté místo. 
Osobního rekordu v požárním 
útoku na pravém proudu dosáh-
la Věrča Seidlová časem 17,98,“ 
připomněla Dana Makasová. 
Dodala současně, že velice potě-
šilo družstvo mladších žen, ne-
boť jde o děvčata, která působila 
v kolektivu dětí a vloni nastou-
pila již v kategorii dospělých. 
Porazily ostřílené týmy a zví-
tězily v Podboubínské hasičské 
lize, což je neuvěřitelný úspěch. 
Kromě toho byly úspěšné na ně-
kolika soutěžích Šumavské ha-
sičské ligy včetně Veteránského 
poháru v Sudslavicích v dobové 
retro výbavě.“ Pozadu nezůstali 
ani muži, družstvo se zúčastni-
lo všech soutěží Podboubínské 
hasičské ligy a obsadilo celko-
vě šesté místo, navíc startovali 
na dvou soutěžích Šumavské ha-

sičské ligy. „Musím upřímně po-
děkovat všem mladým hasičům 
a dospělým závodníkům, trené-
rům, vedoucím, členům sboru, 
rodičům a dalším za významnou 
podporu a pomoc. Velký dík pa-
tří Sportovnímu klubu Vacov, 
který nám udržuje prostor hřiš-
tě. Děkujeme samozřejmě obec-
nímu úřadu a rovněž panu Josefu 
Škopkovi za ochotné zapůjčení 
pozemku, kde nyní máme skvě-
lé zázemí pro trénování,“ dodala 
starostka SDH. Na výroční valné 
hromadě nechybělo rozloučení 
s odstupujícím starostou obce 
Miroslavem Roučkou. Jak bylo 
konstatováno, pan starosta byl 
hasičům vždy nesmírnou opo-
rou. Z toho důvodu na návrh SDH 
mu bylo předáno čestné členství 
ve sboru, což přítomní a hosté 
výroční valné hromady ocenili 
„standing ovations“ – potleskem 
ve stoje. Následně se představil, 
poděkoval za pestrou činnost 
sboru, jednotky a práci s mlá-
deží. Dodal současně, že se těší 
na vzájemnou spolupráci. 

Věra Nutilová, 
foto archiv SDH Vacov


