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HASIČI

Nové vybaveníZásahy jednotky 
Hostivice

Hasiči na městských slavnostech

POUŽITÉ ZKRATKY:

• HZS – hasičský 
záchranný sbor

• JSDH – jednotka sboru 
dobrovolných hasičů

• MP – městská policie
• OA – osobní automobil
• PČR – Policie ČR
• VZ – velitel zásahu
• ZZS - zdravotnická 

záchranná služba

Již tradičně se na městských slavnostech v Hostivici konal už X. ročník 
soutěže „O pohár starosty města Hostivice“ v požárním útoku.

Soutěže se zúčastnilo 
celkem 5 sborů, které 
soutěžily v 5 kategoriích. 
Naši hasiči obsadili 

čtvrté místo v kategorii – mladší 
žáci, kategorie ženy – první 
místo, kategorie muži – čtvrté 
místo a kategorie PS8 – druhé 
místo. Celkem jsme viděli 17 
moc pěkných požárních útoků.

Zprvu to vypadalo na špatné 
počasí, ale nakonec se nám 
všem ulevilo a místy vykouklo 
i slunce. Hasiči soutěžní trať 
připravili den předem, aby se 

vše stihlo dle plánu. V jedenáct 
hodin závody slavnostně zahájil 
velitel soutěže pan Jiří Fürst 
společně s velitelem jednotky 
panem Václavem Studničkou 
a starostkou města paní 
Ing. arch. Klárou Čápovou. 
Paní starostka popřála všem 
účastníkům závodu mnoho 
zdaru a sportovních zážitků. 
Po skončení závodů předala 
společně s velitelem soutěže 
ocenění, věcné dary a pohár 
za nejlepší čas v požárním 
útoku.

Ještě před zahájením soutěže 
obdržel náš dlouholetý 

člen a zároveň starosta 
SDH Hostivice pan Jiří 
Pecka k životnímu jubileu 
a dlouholeté činnosti v SDH 
ocenění udělované při těchto 
příležitostech, a to v podobě – 
záslužné medaile okresu Praha-
západ. Tímto mu ještě jednou 
gratulujeme.

K závodům byli přizváni 
rozhodčí ze spřáteleného sboru 
SDH Praha-Zbraslav, kterým 
rovněž děkujeme za perfektně 
odvedenou práci a pomoc se 
zajištěním soutěže. Kromě 
skvělého sportovního odpoledne 
naši členové pomáhali na žádost 

MKSH řídit dopravu při spanilé 
historické jízdě veteránů 
a autobusů, která každý rok 
na městských slavnostech 
okouzluje svojí nostalgií.

Děkujeme všem divákům, 
sponzorům, kteří věnovali věcné 
dary pro soutěžící, a hlavně 
našim členům za perfektně 
připravené odpoledne.

Za JSDH Hostivice Jiří Fürst 
a Lukáš Protivínský

Od měsíce srpna disponuje JSDH Hostivice 
novým technickým vybavením. Jedná se 
o termokameru Flir K2.

Termokamera je zařízení, 
které snímá teplotní 
rozdíly na jakémkoliv 
povrchu a přenáší 

jej na obrazovku. Zasahující 
hasič tak má například 
možnost v zakouřeném 
prostoru najít osoby nebo zdroj 
požáru a provádět záchranné 
a likvidační práce. Dále se 
kamera využívá k dohledání 
skrytých ohnisek, a to většinou 
u lesních požárů, ale i u jiných 
druhů požárů. Pomocí kamery 
je možné zjistit i pohyb osob 

nebo počet osob u dopravní 
nehody, kde je možnost vidět 
na sedadlech tepelný otisk. 
Kamera Flir K2 je vybavena 
několika zobrazovacími módy, 
je odolná proti pádu, vodě 
a vysokým teplotám. Tento 
všestranný pomocník znamená 
pro naši jednotku velkou 
pomoc a možnost opravdu 
profesionálního zásahu.

Za JSDH Hostivice 
Tomáš Šustr a Andrea Šustrová

 � Dne 25. 8. 2019 byl JSDH 
Hostivice vyhlášen poplach – 
požár, ostatní odpad, mezi 
obcemi Chýně a Chrášťany. 
Jednotka vyjížděla s CAS 
25K Liaz v počtu 1+4 členů. 
Po příjezdu na místo zásahu 
bylo zjištěno, že se jedná 
o neohlášené pálení palet. 
Jednotka nezasahovala, 
na místě společně s HZS 
KLADNO, PRAHA a PČR.

 � Dne 25. 8. 2019 byl JSDH 
Hostivice vyhlášen poplach – 
požár osobního automobilu 
na 5. km dálnice D6. 
Jednotka vyjížděla s CAS 
25K Liaz v počtu 1+6 členů. 
Na místo zásahu naše 
jednotka dorazila zároveň 
s vozidlem RZA HZS 
KLADNO. Následným 
průzkumem bylo zjištěno, že 
se nejedná o požár, ale 
o technickou závadu vozidla. 
Společně s jednotkou HZS 
KLADNO byl proveden 
úklid provozních kapalin, 
odtlačení vozidla mimo 
vozovku, průzkum 
termokamerou a po celou 
dobu zásahu bylo prováděno 
řízení dopravy. Na místě 
společně s HZS KLADNO 
a PČR.

 � Dne 1. 9. 2019 byl JSDH 
Hostivice vyhlášen poplach – 
záchrana osob, vozidlo 
havarovalo do retenční 
nádrže v obci Jeneč. Jednotka 
vyjížděla s CAS 25K Liaz 
v počtu 1+6 osob. Z důvodu 
nepřesných informací o místě 
nehody byla jednotka 
požádána krajským 
operačním střediskem 
o prověření jednoho 
z možných míst nehody. 
Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že na místě nehoda 
není a jde jen o jednu 
dopravní nehodu na D6. 
Jednotka se z rozhodnutí VZ 
vrátila na základnu.

Za JSDH Hostivice 
Tomáš Šustr BABI, DĚDO, POVĚZ MI, 

JAK SE PRACUJE A JAK SE VYDĚLÁVAJÍ PENÍZE?

Setkání dětí školního věku 1. a 2. stupně se seniory 
z Hostivice a okolí.
Odpoledne u šálku čaje s vůní levandule. Účastníci si 
odnesou drobné dárky z levandulového kvítí.
Vzdělávací workshop hravou, tvůrčí formou se koná 
23. 10. 2019 od 15 do 16.30,  v prostorách ZŠ Hostivice,  
U Zámecké zdi 1704, Hostivice. V přízemí pavilonu E, vchod 
nalevo chodbou do učebny třídy 6. B. Vstup zdarma.
Workshop pořádá nezisková organizace “EU a MY 50+” 
s podporou Města Hostivice


