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Pro zábavu ...
Který z těchto hasičů je největší?

Ani jeden, všichni tři jsou stejně vysocí.

Při nehynoucí památce těch, kteří splnili hasičský slib účinným plněním
hesla „ Na pomoc „ a těch, kteří položili životy své v době nesvobody
za lepší příští budoucnost, skládáme a obnovujeme hasičský slib pevně
rozhodnuti, že i my vykonáme ve prospěch České republiky a jejího lidu.
Vážení spoluobčané,
na jaře roku 2004 jsme Vás informovali, že Sbor dobrovolných hasičů
v Lubenci pomýšlí na postup do krajského kola soutěže v požárním sportu.
Všemu předcházela zimní příprava, kdy byl vylepšen motor požární stříkačky
PS-12. Během jara to byl pravidelný trénink soutěžního družstva v domácích
podmínkách nebo na soutěžích pořádaných sousedními sbory.
Okresní soutěž v požárním sportu se po dvou letech vrátila do Lubence.
Samozřejmě, že jsme toužili po zopakování výsledku z roku 2002, kdy jsme
soutěž vyhráli. A stalo se ... Souboj trval až do poslední disciplíny. S družstvem
z Koštic jsme se přetahovali o sekundy, ale rozhodla psychika. Družstvo Koštic
nedokončilo poslední disciplínu (požární útok) hrubou chybou při dobíhání k
terčům. Družstvo Lubence poslední disciplínu zvládlo a dne 26.6.2004 se stalo
postupujícím družstvem do krajského kola, kde reprezentovalo okres Louny, ale
především naší obec Lubenec.

Stálo by asi za zmínku, že soutěžní družstvo se začátkem roku 2004,
rozšířilo. Novým členem SDH a hlavně součástí soutěžního družstva se stal
Rudolf Strunz ml. Ruda výborně zapadl do družstva a stal se tu oporou.
Doufáme, že s námi vydrží, „René jen tak dál“!!!

Po oslavě následovala krátká tréninková přestávka. Po 14 dnech jsme se
sešli a začali znovu trénovat. Na trénink jsme využívali i hřiště na Tatranu
v Podbořanech, kde v tu dobu trénovalo družstvo Ústeckého kraje na
celorepublikové kolo.
Krajská soutěž se konala 21.srpna 2004 v Meziboří u Litvínova na
zdejším fotbalovém hřišti. Krajské kolo není už o množství družstev, ale o jejich
kvalitě. Rozdíly se ukázaly hned po prvních disciplínách. Náš cíl byl jediný,
vyhrát a myslíme si, že jsme proto udělali vše.
Do poslední disciplíny jsme bojovali o druhé místo. Poslední disciplínou,
jak jinak, byl požární útok, který ne nadarmo je nazýván „útokem pravdy“.
Myslíme si, že do povelu vpřed, by se asi v každém z nás „krve nedořezal“, ale
pak už to šlo automaticky. Vše bylo velmi rychlé, než se rozběhla voda do
hadic. Při přípravě na základně jsme přetočili hadici B. Jakmile se do ní dostala
voda, začala se točit a tlakem rozpojila přívod do rozdělovače. Znovu zapojení
trvalo několik sekund, ale nás to stálo druhé místo...

Tak to jsme ještě nevěděli co nás čeká....

Asi jsme chtěli víc, ale i tak to byl úspěch, kterého si velmi vážíme!!!

Takže třetí místo v krajském kole požárního sportu v roce 2004
a samozřejmě ambice pro příští, tedy už letošní rok 2005, postoupit do krajského
kola a zde zabojovat o postup do celorepublikové soutěže. Cíle velké, ale ne
nesplnitelné?!
Pro Vaši informaci uvádíme tabulku soutěží, kterých se účastníme během
roku:
Veltěže - Pohár starosty
Okrsková soutěž *
Žlutice
Malá Skála - Pohár **
Lubenec - Pohár 130.výročí SDH
Kryry - Pohár 130.výročí SDH
Okresní soutěž *
Bošov
Lubenec - Pohár starosty obce
Krajská soutěž
Chyše - Pohár starosty obce
Veltěže - Pohár starosty
Nejdek - 135. výročí SDH
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v roce 2002, 2004 se soutěž konala v Lubenci
této soutěže se účastní vždy kolem 50 družstev z celého Severočeského kraje
soutěž se nekonala nebo jsme se nezúčastnili
družstvo bylo diskvalifikováno za nedodržení pravidel

To byl úvod, který doufáme, že ozdobil náš Sbor dobrovolných hasičů
v Lubenci, ale především naši obec Lubenec. Dobrovolní hasiči v Lubenci ale
nejsou jenom ti kluci, co běhají „po hřišti v teplákách“, je toho daleko víc.
SDH má k dnešnímu dni 37 registrovaných členů ( 6 žen, 31 mužů ).
Úkolem čísla jedna je výjezdová činnost. Výjezdové družstvo čítá cca 14 členů,
kteří se střídavě podílí na zásazích a námětových cvičeních. Od roku 2004
držíme pravidelné služby o víkendech a svátcích ve složení velitel, strojník, dva
hasiči. Pro tyto účely byla jednotka JPO II v Lubenci dovybavena dvěma
přilbami Gallet, dvěma zásahovými kabáty, vysílací stanicí Motorola. Zásahů
není zrovna málo (viz tabulka). Jsou zde započteny i nácviky krizových situací,
které jsou prováděny ve spolupráci s požární stanicí Podbořany. Během
posledních let se začínají objevovat i asistence na dopravních nehodách.
rok
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počet zásahů
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3
5
0

Naše požární stanice patří zařazením do okruhu JPO II v integrovaném
záchranném systému (IZS) v ČR. Od tohoto roku disponujeme dvěma
výjezdovými vozy.
Jedná se o DVS 12 AVIA 30, vybavená PS 12, rok výroby 1981 a vůz
Š 706 CAS 25, rok výroby 1984, vybavený čtyřmi dýchacími přístroji SATURN
(využití 14 – 77 minut), plovoucím čerpadlem Froggi (určené k čerpání
zatopených prostor), motorovou pilou a elektrocentrálou 220V/380V. Terénní
třínápravový ZIL 131 CAS 16, rok výroby 1972, byl tento rok převeden do
kategorie veteránů. Vzhledem k vysokým provozním nákladům bude sloužit
pouze ke kulturním akcím a výstavám.

K dalšímu, velmi důležitému úkolu, patří práce s mládeží. Od ročníku
1981 nastala propast, kterou nejvíce pociťujeme ve sportovním družstvu. Až na
pár výjimek, nás během posledních let nikdo tzv. systémově nedoplnil. To se
snad podaří výchovou našich „Soptíků“, kterým se pravidelně od roku 2002
věnují stálí členi, pí. Jitka Holá, p.Václav Hadač ml., pí. Dana Šašková. První
veřejné vystoupení bylo již při 130.výročí našeho sboru. Od té doby se „Soptíci“
zúčastňují soutěže Plamen, kde sbírají zkušenosti. Zatím mimo soutěž, ale o to
více budou nabuzeni na první premiéru.

Tak to byla jejich premiéra při 130. výročí SDH Lubenec...

Následovala sladká odměna, kterou během pár let nahradí medaile...

Letos pro ně připravujeme víkendové stanování, kde se určitě přiučí
trochu té „samostatnosti“ a nebudou chybět ani soutěže s požární tématikou.
Nechtěli bychom to zakřiknout, ale začalo se dařit na všech světových
stranách. I v kulturních akcích to není žádná ostuda. Proti plánovaným akcím se
v roce 2004 neuskutečnil pouze zájezd do Litoměřic pro nezájem občanů
a nedošlo ani na I.Letní lubenecké hry, které byly zrušeny pro malý počet
družstev. Je to škoda, byl plánován doprovodný program, který by oslovil určitě
každého (psovodi, ukázka zbraní, předváděcí akce nových automobilů VW,
atd.). Ostatní akce, ať už to byl „Maškarní“, „Velikonoční zábava“ či velmi
vydařená „Václavská zábava“, byly ozdobou našeho sboru i kultury v Lubenci.
Pro letošní rok jsme připravili standardní akce, které jsou již tradičně pořádány
SDH. Kalendář těchto akcí je součástí tohoto ročníku Hasičských novin.

V oblasti vnitrosvazové byla počínaje letošním rokem založena kronika
SDH Lubenec. Kronika bude k nahlédnutí při akcích pořádaných SDH. Každým
rokem je přehodnocena činnost členů, ti jsou pak slavnostně oceněni pamětními
medailemi na valné hromadě SDH. Na valnou hromadu jsou každý rok přizváni
i hosté, nesmí chybět zástupce OÚ Lubenec (starosta obce p.Peterka), zástupce
okresního sdružení (p.Pém) nebo zástupce HZS (p.Hančár nebo p.Antoš).
To bylo shrnutí naší činnosti za uplynulý rok a malý výhled na rok letošní.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat za podporu a účinnou pomoc zastupitelům
Obecního úřadu v Lubenci.

Víťa reprezentuje ...
Vítek Šašek – handicapovaný plavec z Lubence, který svým úsilím, vyvíjeným
na zvládnutí svého handicapu, oslovil místní členy Sboru dobrovolných hasičů. Stal se
jejich chráněncem, kterého
podporují nejen finančně.
Vítek se snaží vrátit tuto
péči usilovným tréninkem
a jistě i sportovními úspěchy, které jeho zájem
o plavání přináší.
Vítek plave od svých
5-ti let. Začátky nebyly
vůbec jednoduché. Dnes
trénuje 2x týdně v Karlových Varech ve sportovním
sdružení
„Kontakt
bez
Bariér“ v bazénech v Alžbětiných
lázních
a v ZŠ
Růžový vrch.
První plavecký způsob byl znak obouruč a disciplíny 25m znak a VZ. Dnes tuto
disciplínu bravurně zvládá na vzdálenost 200m. Na posledních velkých závodech
„Pohárek“ v Sokolově dne 2.4.2005 plaval již 50m VZ, 50m Z, 50m prsa, 100m VZ
a 200m VZ. Ve dvojboji vybraných disciplín skončil ve velké konkurenci na 3.místě.
Za poslední dva roky, kdy jsou místní členi SDH jeho patroni, považujeme za
největší úspěch účast na Mezinárodním mistrovství v Polsku v městě Tychy konaném
6. – 7.12.2003. Zde získal 1.místo na 200m VZ, 2.místo v disciplíně 50m VZ a 100m
VZ a 3.místo v 50m Z. Rovněž přivezl Pohár nejmladší olympijské naděje pro
olympijské hry 2012. Velmi úspěšný byl rovněž na plaveckých závodech „O modrou
stuhu města Náchod“, kdy 25.4.2004 vyhrál 1.místo na 100m VZ v kategorii postižení
S5 a S6 a 3.místo na 50m VZ.
Pravidelná účast na
klubových závodech „Karlovarský pohárek“, „Kynžvartský vlk“ a „Strakonice cap“
sdružení „Kontaktu bez Bariér“
motivuje Vítka k zlepšování si
osobních rekordů. V letošním
roce je již blízko ke splnění
nominačních kritérií pro účast
na Mezinárodním mistrovství
v plavání
handicapovaných
sportovců České republiky
v červnu 2005.
Vítkovým
vzorem je olympijský vítěz handicapovaný plavec Martin Kovář, se kterým se již několikrát osobně setkal.
Přejme Vítkovi hodně osobních rekordů a dalších plaveckých úspěchů.

Před 1 700 lety byl umučen patron hasičů
Nahlédneme-li
4.
května
do
kalendáře,
s překvapením zjistíme, že zde není ani „jiskérka” ba ani
„čmoudík” o hasičích, ale že tento den patří všem
Květoslavům, kterým samozřejmě přejeme k jejich svátku
vše nejlepší. Hasiči však velmi dobře vědí, že 4. květen je
dnem umučení jejich patrona - svatého Floriána.
Vzhledem k tomu, že Floriánův patronát proti
nebezpečí ohně není příliš starý, až do 15. století byli za
ochránce proti ohni uctíváni svatý Vavřinec a sv. Agáta,
dovolím si trošičku “oživit” staré legendy hasičských
patronů.
Svatá Agáta se narodila v Katánii na Sicílii kolem r. 225 n. l. Byla dcerou
vznešených rodičů a vyznačovala se neobyčejnou krásou. Když odmítla nabídku
k sňatku s tamním místodržícím a vyznala se z křesťanství, byla na 30 dní
předána kuplířce. Když ani to nepomohlo, byla uvržena do žaláře a krutě
mučena. Nejprve jí odřezali ňadra, pak ji pálili planoucí pochodní. Legenda
vypráví, že ztýrané se zjevil sv. Petr a uzdravil její rány. Příští den ji však
položili na rozžhavené uhlí a střepy, takže brzy podlehla svým těžkým
zraněním. Rok po Agátině smrti prý zoufalí obyvatelé Katánie zastavili při
výbuchu Etny žhavý proud lávy závojem mučednice. Od té doby se v Katánii
uchovává závoj jako relikvie.
Svatý Vavřinec se narodil kolem r. 230 n. l. ve Španělsku. O jeho původu
není mnoho známo. Legenda praví, že když 6. srpna r. 258 n. l. doprovázel
představitele křesťanské církve (Sixta II.) na popraviště, požádal ho tento
o rozdělení celého církevního pokladu mezi chudé a dříve než byl sťat,
prorokoval Vavřincovi mučení a smrt. Císař (Valerián) požádal o vydání
církevního majetku, Vavřinec se však zdráhal a vyprosil si tři dny na
rozmyšlenou. V té době rozdělil církevní statky nuzákům, třetí den přivedl
všechny tyto lidi k císaři a prohlásil, že zde před ním stojí pravé poklady církve.
Panovník neznal slitování, dal Vavřince zatknout a uvěznil ho a odsoudil
k smrti. Císařští pochopové jej bili olověnými klacky a položili ho mezi žhavé
pláty. Křesťan však zůstal neoblomný, žádný nářek nevyšel z jeho rtů, naopak
velebil Boha a modlil se. Nakonec dal císař dne 10. srpna r. 258 n. l. Vavřince
upálit na roštu. Mučedník prý krátce před smrtí řekl svému katovi – „pečeně je
hotova, obrať ji a jez”. Svatý Vavřinec patřil a patří k nejuctívanějším světcům
celého světa. Dle slov papeže Lva Velikého „oheň, který hořel v něm, mu
pomáhal snášet zevní oheň mučednický”.

Svatý Florián, vysloužilý velitel pluku římských legií a vedoucí kanceláře
císařského místodržícího v římském Lauriaku (dnešní Lorch u Ennsu v Horním
Rakousku) - v hlavním městě provincie Noricum - se dostal do žaláře za pokus
osvobodit 40 uvězněných křesťanů. Když odmítl požadavek svého nadřízeného,
aby obětoval bohům a odmítl dále i odpřísáhnout zapření víry, byl krutě mučen.
Nakonec mu dne 4. května 304 n. l. pověsili na krk mlýnský kámen a svrhli ho
do řeky Ennsu. Florianovo mrtvé tělo bylo vyplaveno na skálu a tam ho hlídal
orel, aby ho nemohli pohané zhanobit. Vodou byl usmrcen, proto se stal
patronem proti nebezpečí vody. Jelikož voda hasí oheň, stal se též hlavním
patronem proti nebezpečí ohně. Mučedník z Lorchu v Horním Rakousku je
světcem Bavoráků i Rakušáků, Čechů i Maďarů. Hasiči se nazývají
Floriánovými učedníky.
Ve středověku se pevně věřilo, že nepatrné kousky z ostatků sv. Floriána
uchrání města před zničujícími požáry. Za tímto účelem byl pořízen relikviář
i v dnešním Havlíčkově Brodě. Jako zajímavé zaklínadlo proti ohni, ovšem
trošku egoistické, lze zmínit následující pořekadlo: „Svatý Florián, s vědrem
vody pán, nám k ochraně dán - ušetři můj dům, zapal jiný krám”. Florián je
vzýván i při nebezpečí požáru ve světě i v přeneseném slova smyslu, což
ukazuje další pořekadlo: „Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je
nám dán, svatý Florián”.
Ohlédnutí se do minulosti a osvěžení paměti nikdy neuškodí, ale moderní
doba pouze s „patrony” a „zaklínadly” nevystačí. Vždyť on i ten oheň, rychlost
šíření plamene a škodlivost plynných produktů jsou dnes úplně o něčem jiném.
Vážení občané, položte si otázku - žijeme a vytváříme sobě, svým dětem,
sousedům a svému okolí prostředí, které je skutečně požárně bezpečné?! Dejte
dnes „učedníkům Floriánovým” ten nejhezčí dárek a učiňte vše, aby u vás
ohnivý kohout neměl vůbec šanci zakokrhat - prospějete tím především sami
sobě. Protože nejnižší škody napáchá pouze takový požár, který vůbec nevznikl,
tak
v duchu hesla hledáš-li pomocnou ruku, nalezneš ji na konci své paže,
ověřte si zda:
· zbytečně neriskujete s otevřeným ohněm, vždyť tolikrát se chodí se džbánem pro vodu ....
· je ve stanovených lhůtách prováděno pravidelné čištění a kontrola komínů
· jsou kouřovody a topidla udržovány v řádném technickém stavu
· je popel ukládán na bezpečné místo
· je řádně a bezpečně ukládán hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení
· jsou chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení
hasebního zásahu

· jsou řádně označené a přístupné hlavní vypínač el. proudu, uzávěry vody a plynu
· je udržován pořádek a čistota na půdách a ve sklepích
· je v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech,
pohyblivá šňůrová vedení, atd.
· znáte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů
· znáte čísla tísňového volání a obsah předávané zprávy
· nedáváte svým dětem negativní příklad při porušování zákazů a příkazů např. kouřením,
rozdělávání ohňů v přírodě, vypalování trávy a pálení klestí
· si právě vaše děti nehrají s „ohněm” - zápalkami či hořlavinami - udělejte si čas a vysvětlete
jim, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán !

Vážení hasiči, dovolte nám, abychom Vám dodatečně u příležitosti
Vašeho svátku poděkovali za veškerou činnost a Váš volný čas, který věnujete
prevenci, práci s mládeží, údržbě techniky, zdolávání požárů a likvidaci
mimořádných událostí. Jestliže jste se v České republice v r. 2003 podíleli na
zdolávání 28.147 požárů, likvidaci 105.381 mimořádných událostí, záchraně
16.821 osob a uchránili hodnoty (pouze u požárů) ve výši několika miliard Kč,
tak se jedná o kus poctivé a smysluplné práce. Skutečný obdiv a úctu si
zasluhují též odvaha a obětavost, kterou jste prokázali při pomoci občanům
v oblastech postižených ničivými povodněmi.
Každým rokem 4.května SDH v Lubenci vzdává poctu sv. Floriánovi,
položením malé kytice k jeho soše.

Víte, kde je v Lubenci socha sv. Floriána, patrona hasičů.....

Hoří ..... má panenko.....
MARNÁ SNAHA
Když ve městě Royal v americkém státě Indiana vzplanula radnice, dobrovolní hasiči
se dostavili v rekordním čase. Zasáhnout však nemohli, protože všechna hasičská výzbroj se
nacházela v hořící budově.
Z HISTORIE
„Umění odejít se nejlépe trénuje při požáru.“

Nabízíme...
Zábavný kroužek pro děti do 10let - schůzky 1xtýdně
- zábava, sport, zajímavosti
- kontakt : pí. Jitka Holá
Muži od 15let
Chtěli by jste to zkusit? Pokud jsi spolehlivý a dokážeš být týmovým hráčem, tak se ozvi!
Kontakt: Petr Strunz, Václav Hadač ml.

A co ženy? Jste dobrá parta minimálně 8 žen? Pojďte to zkusit, všechno se dá naučit!
Kontakt: pí.Dana Šašková, pí. Jitka Holá

Kalendář akcí pro veřejnost :

26.3. 2005 Velikonoční zábava
Místo konání : Kulturní dům Lubenec
Hraje : skupina Sprint
Předtančení + volenka!!!

7.5. 2005 Štafeta v rámci pochodu okolím
Lubence
14.5. 2005 Okrsková soutěž v požárním sportu
Místo konání : hřiště TJ Spartak Lubenec
Občerstvení : zajištěno
Soutěží se ve štafetách 4x100m a v požárním útoku.

7.8. 2005 V.ročník Poháru starosty obce
Lubenec v rámci Vavřinecké poutě
Místo konání : hřiště TJ Spartak Lubenec
Občerstvení : zajištěno
Soutěží se ve štafetách 4x100m a v požárním útoku.

24.9.2005 Václavská zábava
Místo konání : Kulturní dům Lubenec
Hraje : skupina Sprint
Václavové vstup zdarma + malé překvapení pro všechny!!!

