
1/2016 
 

1 
 

   Hasičský 
 Informátor 

Připravují členové SDH Horní Žukov 
 

Úvodem 
 S tříměsíční pauzou k Vám opět přicházíme s dalším vydáním Hasičského 

informátora. Proč se vidíme po takové době? S autory jsme se rozhodli, že bude lepší, když 

informace o dění v našem sboru připomeneme, či budeme předávat v intervalu tří měsíců. 

S blížícím se jarem přicházejí nové nápady, nové začátky, příležitosti a výzvy. Proto 

doufáme, že i letošní rok bude přinejmenším, tak dobrý jako minulý a pevně věříme, že účast 

některých členů ve sboru bude aktivnější. V prvním čísle tohoto roku Vás tedy seznámíme se 

vším, co se dosud u nás stalo a jaké aktivity jsou v plánu v nejbližších měsících. 

 V tomto vydání Vás také chceme požádat o účast a pomoc při plánovaných 

akcích. Další číslo Hasičského informátora bude následně rozesíláno na začátku měsíce 

července. 

 

VVH 2015 
 Dne 16. 1. 2016 se konala každoroční „Výroční valná hromada (dále jen „VVH“) 

SDH Český Těšín – Horní Žukov“ v hasičské zbrojnici SDH Český Těšín – Mistřovice.  Na 

této schůzi jsme si připomenuli a shrnuli, co vše se uskutečnilo a událo v roce 2015.  

 Představili jsme si plán financí, dozvěděli se, jak fungovala sportovní družstva a 

co nás čeká nového. Největším překvapením byla zpráva o zakoupení nového výjezdového 

automobilu pro výjezdovou jednotku našeho SDH, kdy se tento nákup uskuteční v letošním 

roce. Moc nás ovšem nepotěšili zprávy o hasičské zbrojnici, ve které sídlí náš sbor a to, že 

Město Český Těšín, nemá dostatek financí, aby nám zajistili potřebné úpravy naší zbrojnice.  

 Potěšující zprávou naopak bylo ocenění našich členů, kteří se zúčastnili akce 

„Daruj krev s hasiči“. Celkem bylo oceněno 6 členů z toho 3 osoby, které darovaly krev 

poprvé. Těmto zúčastněným členům děkujeme a pevně věříme, že se do této akce zapojí i 

v květnu 2016. 

 V případě, že se budete chtít dozvědět více z VVH, najdete zprávu o činnosti 

zveřejněnou na našich webových stránkách (www.sdh-hornizukov.wsb.cz). 

http://www.sdh-hornizukov.wsb.cz/
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Dobráci pro Horní Žukov 
 Když se trochu vrátíme zpět, a vzpomeneme si na ne moc bílý prosinec, proběhlo 

poděkování nás dobrovolných hasičů (tzv. dobráků) v podobě roznášení kalendářů za 

dobrovolný příspěvek. Kalendáře byly roznášeny převážně členy výboru dne 20. 12. 2015 a 

tímto bychom zároveň chtěli znovu moc poděkovat těm, kteří nám přispěli jakoukoli 

částkou. Pro informaci, i letos plánujeme roznos kalendářů v podobném termínu. 

Účast při Tříkrálové sbírce 
 V lednu, v 

období od 1. 1. 2016 do 14. 1. 

2016, se naši členové 

dobrovolně zúčastnili 

koledování v rámci 

Tříkrálové sbírky. Byly 

vytvořeny celkem 4 

skupinky, které se rozešly do 

směrů, Český Těšín – Mosty, 

Český Těšín – Stanislavice a 

dvě skupinky byly v Ropici. 

Výtěžek těchto čtyř skupinek 

činil něco málo přes 18.000,-

Kč, a z toho náš sbor obdržel 

pro svou činnosti 10%. Koledování se zúčastnili také naši mladí hasiči a nejen těm, ale i 

ostatním zúčastněným chceme moc poděkovat za dobrovolnou činnost nejen pro náš sbor. 

Koledníci za odměnu obdrželi multifunkční šátky a měli možnost zajít v určené datum do 

kina v Českém Těšíně na promítání animovaného filmu „Velká šestka“. Pro koledníky se 

také konalo posezení, kde se mohli dozvědět výsledky, a v měsíci červnu se bude konat ještě 

loutkové představení v Bajce. 

 

Výjezdová jednotka 
 Od měsíce ledna průběžně probíhá cvičení výjezdové jednotky SDH. Velitel Jiří 

Walica se snaží udržovat pravidelné měsíční cvičení našich členů. Mimo to se členové 

výjezdové jednotky nyní zabývají tvořením nového vozidla ušitý přímo pro ně. Při schůzích 

se řeší, jak bude vybavení v novém automobilu uspořádáno a co vše je nezbytné, aby 

automobil pro naši jednotku obsahoval. Dne 23.4.2016 proběhne  školení členů výjezdových 
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jednotek Okrsku Český Těšín. Bude se konat v hasičské zbrojnici v Mistřovicích od 8:00 hod. 

Témata školení jsou ještě v jednání, ale prostor bude mít pan Morávek (kominictví), školit 

dále bude  Ing. Marian Mrózek a dostaví se zřejmě i někdo z HZS Karviná. 

Halová soutěž v Havířově a Petrovicích u Karviné 

 Dne 27. 2. 2016 jsme s oddílem mladých 

hasičů v počtu deseti členy zamířili do Havířova. 

Konala se Republikově známá Halová soutěž 

s disciplínami – uzlová štafeta, štafeta dvojic a 

štafeta 4x60m. Moc se nám nedařilo, jelikož těsně 

před soutěží onemocněli děti z původních sestav a 

proto se tyto děti musely nahradit jinými členy. 

Smůla se nám lepila na paty po celou dobu soutěže 

a i přes velkou snahu malých hasičů skončili mladší 

členové (4-6let) na posledním místě. Větší děti (8-14) se snažili ještě víc, a dobojovali to aspoň 

na 37. místo (ze 40-ti družstev).  

  

Požární ochrana očima dětí 
 Jak se u nás říká „březen = měsíc požární 

ochrany“, tak i my plníme pravidelnou činnost v našem 

sboru. Pro náš oddíl mladých hasičů jsme připravili 

krátkou prezentaci s výkladem, týkající se požární 

ochrany. Děti se dozvěděli základní druhy hasičských 

přístrojů, jak vzniká požár, a jak jej zneškodnit 

improvizovanými prostředky. Po dvacetiminutovém 

povídání děti kreslili na stejné téma obrázky. Tyto 

obrázky byly následně předloženy výboru SDH a z celkového počtu byly vybrány 3 nejlepší 

díla, která byla předána na Okresním sdružení hasičů v Karviné. Vyhodnocení OSH již 

proběhlo a za okres Karviná byli nejlepší SDH Stanislavice, 

kterým bychom chtěli pogratulovat a budeme věřit, že i naše děti 

se příští rok umístí.  

 V průběhu měsíce března a dubna bude provedena 

požární ochrana také v jednotlivých školských zařízeních a také 

ve třech střediscích Charity Český Těšín. Organizátorem těchto 

školení je Jiří Walica, ve spolupráci s dalšími členy sboru. 
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Návštěva Hasičského muzea v Ostravě   
Mezi velikonočními svátky, v sobotu 26. 3. jsme se 

s kolektivem dětí a několika členy SDH vydali do 

Hasičského muzea v Ostravě. Návštěva nejen 

dětem přinesla jak nové zajímavé informace, tak 

zkušenosti. Všichni si vyzkoušeli, jak se dříve 

ohlašoval požár, čistili se hadice a čerpala voda. 

Dále mohli vytáhnout člověka ze studny, dostat 

člověka do bezpečí pomocí lanového mostu. 

Nejvíce si děti užily sjezd na skluzu a taky zjistili 

jak je těžké hydraulické vyprošťovací zařízení. Pan 

průvodce jim nakonec ještě ukázal, jak funguje pneumatický zvedací vak a nakonec se děti 

vyfotili s figurínou hasiče a vše zpečetili svými podpisy v knize návštěv. Jak si děti i dospělí 

užili návštěvu muzea můžete vidět na fotkách, které jsou zveřejněny 

na ,www.sdhhornizukov.rajce.idnes.cz/ 

 

Plánované akce 
 Dne 29. 4. 2016 se bude konat úklid zbrojnice. Tento úklid bude probíhat od 

16:00 hod. Prosím opět všechny členy, aby se do této akce zapojili, jelikož následně o týden 

později, tedy 7. 5. se bude konat akce Smažení vaječiny. Na tuto akci budou pozváni všichni 

členové SDH a mimo to, také rodiče mladých hasičů a také členové spolupracujícího 

polského sboru. 
 Tréninky mladých hasičů se od 8. 4. přesunuly zpátky k hasičské zbrojnici. 

Nadále se tedy tréninky budou konat každý pátek od 16h do 18h v prostorech hasičské 

zbrojnice v Horním Žukově. 

 V letošním roce jsme stanovili termín domácí sportovní soutěže na 23. 7. 2016. 

Tato soutěž bude rozdělena na dvě části, kdy v první části proběhne soutěž pouze pro 

účastníky Těšínského poháru a ve 13:00hod začne známý Memoriál J. Niemczyka. Tato 

soutěž se v letošním roce bude konat v rámci ligového kola – Gorolského poháru.  

 

 

 

 

 V měsíci květnu se 

opět koná akce „Daruj krev 

s dobrovolnými hasiči“. Stejně 

jako v minulém roce prosíme 

http://www.sdhhornizukov.rajce.idnes.cz/
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všechny členy, aby se zapojili do této akce. Svým dobrým skutkem pomůžete nejen lidem 

okolo, ale také našemu sboru při sbírání bodů do tabulky hodnocení SDH. 

 V plně nabitém květnu se také se začátkem „sportovní sezóny“ konají důležité 

soutěže pro naše družstva. Dne 7. 5. proběhne na stadionu Frýdecká v Českém Těšíně 

okrskové kolo v požárním sportu. Dne 21. 5. se opět na stadionu Frýdecká bude konat Jarní 

kolo hry Plamen, ve kterém se zúčastní mladší kategorie hasičů. O den později 22. 5. se opět 

na stadionu Frýdecká bude konat okresní soutěž v požárním sportu. 

 

Budeme rádi za jakékoliv připomínky či podněty a náměty na články. Kolektiv autorů. 
 

Vtip na konec  
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Děkujeme !!!! 

Díky podpoře Nadace Agrofert, jsme zakoupili vybavení pro sportovní družstva. Ze 

získaného příspěvku jsme zakoupili novou vodní nádrž, sací koš, hadice typu B a 

hadice typu C a rozdělovač. 

Touto cestou bychom chtěli Nadaci poděkovat za jejich příspěvek, který nám 

umožnil zkvalitnit požární sport našich členů. 

  



1/2016 
 

8 
 

 


