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Všem jmenovaným děkujeme za přispění na dobrou věc !!!
SDH Lubenec
Pro zábavu ...
Ø "Už to nezkoušej, ta sirka hořet nebude."
"To je zvláštní, předtím hořela!"

Ø Vedoucí oddělení probíral se zaměstnanci pravidla požární ochrany: „No, co vám
vyprávět: Při požáru opouštějte pracoviště stejně rychle jako při skončení směny“.

Ø Takovou účast na místním plese hasičů ještě neměli. A za co tomu vděčí? Na hasičské
zbrojnici byl už z daleka viditelný plakát s velkým nápisem:
"Přijďte na náš ples. My přijedeme na Váš požár!"

Ø Odvážní hasiči
Obrovský požár, na místě zásahu jsou požární sbory z širokého okolí.Žár je ale tak
velký ,že hasiči ani nemohou přijet tak blízko k plamenům, aby mohli použít
stříkačky. Najednou projede mezi nimi staré hasičské auto s dobrovolnými hasiči,
vyskáčou ven ve vražedném žáru, postříkají se vodou a začnou hasit. O týden později,
jsou vyznamenáni za hrdinství a při převzetí peněžní odměny se starosta ptá, co s
penězi udělají. Hasiči se usmějí: "Nejdřív necháme opravit brzdy."

Ø Kolosální logický problém
Zkuste vyřešit:
Sedíš za volantem tvého auta a udržuješ konstantní rychlost. Na tvé levé straně je
příkrý sráz. Na tvé pravé straně je hasičské auto a jede stejnou rychlostí jako ty.
Před tebou utíká prase, které je jednoznačně větší než tvoje auto. A pronásleduje tě
vrtulník který letí téměř při zemi. Prase a vrtulník mají naprosto stejnou rychlost jako
ty. Co uděláš aby ses dostal z této situace?
-------NEJDŘÍVE SI TO PROMYSLI NEŽ BUDEŠ ČÍST DÁLE--------....................ne ne, nejdřív rozmyslet.............
Počkej až se kolotoč zastaví a pak jednoduše vystup!

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,
jsme tu po roce, abychom Vám přiblížili roční činnost, úspěchy, ale i neúspěchy
Sdružení dobrovolných hasičů v Lubenci. Rok 2005 byl úspěšný, získali jsme
posily do sportovního družstva, také jsme díky zraněním při požárním sportu
oporu ztratili. Asi bychom měli začít tam, kde jsme v loňském ročníku
Hasičských novin skončili. Byla to účast našeho družstva na krajském kole
požárního sportu v Meziboří. Zde jsme v roce 2004 získali třetí místo, které se
stalo největším úspěchem Lubeneckých hasičů v historii.
Cíl pro další rok byl stanoven minimálně na zopakování tohoto umístění.
Od jara začal pravidelný trénink. Ostrá prověrka měla přijít na poháru Starosty
SDH v Citolibech. Zde však byly velmi špatné podmínky a organizace.
V průběhu soutěže jsme na běhu 100m překážek přišli o oporu pro celý rok. Petr
Strunz si při doskoku z bariéry přetrhal křížové vazy v koleně. Konečné
umístění bylo 11.místo.
Zranění nás provázela celé jaro a léto. Další zranění - Ruda Strunz si
vykloubil prst na ruce a musel vynechat trénink na měsíc. A to neměl být konec.
Z těchto důvodů jsme přivítali novou oporu Ondru Lišku. Začal pravidelně
trénovat s celým družstvem.
Příprava celého družstva se soustředila na Okresní kolo v Lubenci. Zde
bylo nutné vyhrát a zajistit si přímý postup na Krajskou soutěž ve Štětí. Drobný
relax byl pouze na pohárové soutěži na Malé Skále, které se účastníme již
šestým rokem. Obsadili jsme 20.místo v konkurenci 60 družstev nejen
z Ústeckého kraje.

Pro doplnění družstva jsme využili možnost hostování. Členem našeho
družstva se stal Míra Dvořák. Slouží jako profesionální hasič v Žatci.
Pro Okresní soutěž pořádanou v Lubenci jsme nastupovali ve složení
Vašek Hadač, David Hadač, Vašek Šeiner, Vašek Fischer, Milan Durčanský,
Kamil Bauer, Ruda Strunz, Petr Strunz (pouze na útok a štafetu), Míra Dvořák a
Ondra Liška. Soutěž byla zvládnuta na výbornou, převážně díky spolupráci
dalších členů sdružení a příznivců Lubeneckých hasičů. Šedou stránkou byli
opět rozhodčí. Časomíra byla měřena u běhu na 100m překážek s přesností na
sekundy, což je při sčítání 5 časů z běhu na 100m překážek při vyrovnanosti
družstev nepřijatelné. O první místo probíhal boj mezi družstvy Lubence a
Koštic. Během denního soupeření se Vaškovi Hadačovi obnovilo zranění svalu
na stehnu. Soutěž však dokončil a podpořil tak svou vůlí družstvo hlavně po
psychické stránce (léčení ho však neminulo, během soutěže došlo k natržení
svalu). Před nástupem do královské disciplíny požárního útoku byl rozdíl mezi
družstvy Lubence a Koštic pouze 2,60 sekundy.
Jako první nastupovalo družstvo Lubence a dosáhlo času 31,34 sekund.
Družstvo Koštic nastoupilo k pokusu, v kterém muselo dosáhnout čas
maximálně 33,93s. Pak by se stalo vítězem a postupujícím do krajského kola.
Svou roli však psychicky nezvládlo a po dlouhém nástřiku levého terče dosáhli
čas 39,03s. Zaslouženými vítězi se tak stalo družstvo Lubence, v kategorii žen to
bylo družstvo Telců. Překvapením se stalo třetí místo Slavětína.

Po Okresním kole začala příprava na Krajskou soutěž, která se měla stát
vyvrcholením soutěžního roku. Na Krajskou soutěž ve Štětí jsme se již
připravovali v roce 2002, ale soutěž byla kvůli povodním zrušena. Vašek Hadač

doléčil svalové zranění, Petr Strunz si při tréninku obnovil zranění kolene. Pro
krajskou soutěž se již na plno počítalo s Ondrou Lišků, který měl nahradit Petra
Strunze v běhu na 100m překážek.
Po dohodě s hasiči ve Štětí jsme využili azylu na jejich stanici. A tak
stanová vesnička s Lubeneckým hasiči vyrostla ve Štětí o den dřív. Ráno jsme se
přesunuli do sportovního areálu ve městě Štětí. Zde organizace tradičně vázla,
překážky a rozměřovaní teprve probíhalo. Ani počasí se na to nemohlo „dívat“.
Prudký déšť vytvořil z běžecké dráhy „rýžovou plantáž“. Družstvo přijeli do
Štětí podpořit Jitka Holá, Petr Strunz, Dana Šašková s rodinou. Vytvořili
realizační tým, který v náročných podmínkách napomohl k úspěchu družstva.
Nejhorší podmínky (na prahu regulérnosti) byly při běhu na 100m
překážek jednotlivců. Cíl pro tuto disciplínu byl nezranit se a dokončit pokusy.
Rozhodčím pršelo za krk, takže nedodržovali stanovenou přípravu pro jednotlivé
pokusy. Díky tomu jsme přišli o dva pokusy. Nejlepší čas z družstva Lubence
dosáhl Vašek Šeiner a to 19,83s. Pro informaci - nejlepší čas v této disciplíně
byl 19,42s. Vašek se svým čase obsadil celkově třetí místo mezi jednotlivci
(celkový počet jednotlivců 40). Určitě za zmínku stojí 17.místo Ondry Lišky
s časem 24,70s. Svým časem překonal daleko zkušenější závodníky, stejně jako
Ruda Strunz, který vybojoval 8.místo časem 21,42s. Výsledky disciplíny
poznamenala kvalita dráhy, zranění se vyhnulo našemu družstvu, ne však
ostatním. Po této disciplíně jsme byli na třetím místě za družstvy Lhenic a
Hrobců.

„Jdi do toho po hlavě“, Ondra to vzal opravdu do slova!!!

Následovala štafeta 4x100m. Štafeta B Lubence dosáhla času 88,26s.
Štafeta A měla tento čas zlepšit a to se povedlo, konečný čas, který se
započítával byl 80,67s. Po této disciplíně jsme ztráceli na druhé družstvo
Hrobců cca 20s.
Do královské disciplíny jsme vstupovali na třetím místě. Při zkušenostech,
které se daly očekávat od vedoucích družstev, jsme na lepší umístění pomýšlet
nemohli. Náš pokus patřil do podprůměrných, dosáhli jsme čas 40,70s (v
okresním kole 32,45s). Druhé družstvo Hrobců udělalo chybu při sání vody,
díky které nasbíralo časové manko (konečný čas 80,20s). Před pokusem zatím
vedoucího družstva jsme se posunuli na druhé místo. Po pokusu družstva Lhenic
následovala kontrola vybavení, byla přeměřena hadice. Mezi praporky, které
značí minimální délku hadice, byla hadice kratší. Za normálních podmínek by
následovalo diskvalifikování. Rozhodčí však znovu přeměřili hadici a pokus
schválili. Lhenice dosáhli času 29,37s v poslední disciplíně a stali se
postupujícím zástupcem Ústeckého kraje na celorepublikové kolo.
Družstvo Lubence dosáhlo historického úspěchu, druhým místem na
krajské soutěži ve Štětí potvrdilo svojí kvalitu, kterou se může rovnat i s těmi
nejlepšími.

Rok 2004 třetí místo, rok 2005 druhé místo, takže uvidíme, co přinese
letošní rok, ale všechno je možné…
Druhý den následoval Pohár starosty obce v Lubenci. Nabuzeni z úspěchu
na kraji, jsme během soutěže splňovali roli favorita. Nebyli jsme však sami,
Bobkova hasičská brigáda patří k velkým favoritům, není se čemu divit. Již dnes

mají v týmu závodníky, kteří se pravidelně účastní mistrovství republiky.
Konečné umístění v poháru bylo druhé místo za Bobkovo hasičskou brigádou,
ale jednu výhodu to přineslo, pan starosta Peterka nemusí kupovat pro tento rok
nový putovní pohár (jednalo by se totiž o druhé vítězství v řadě, v tom případě
pohár zůstává vítězi).

Pro úplnost uvádíme tabulku soutěží, kterých jsme se zúčastnili v roce
2005:
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

*
**
x
D

2000
9.místo
2.místo
x
18.místo
x
x
3.místo
x
5.místo
x
6.místo
10.místo
x

2001
3.místo
1.místo
x
12.místo
x
x
4.místo
x
1.místo
x
8.místo
3.místo
x

2002
4.místo
1.místo
x
34.místo
1.místo
x
1.místo
x
x
x
x
2.místo
x

2003
2.místo
x
D
D
x
3.místo
2.místo
3.místo
3.místo
x
x
x
10.místo

2004
x
1.místo
x
15.místo
x
x
1.místo
7.místo
1.místo
3.místo
3.místo
x
x

2005
x
x
20.místo
x
x
1.místo
2.místo
2.místo
1.místo
x
x

v roce 2002, 2004, 2005 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

Z předešlých stránek je vidět, že pokud je vůle, dostaví se i výsledky.
Není třeba žádných podvodů ani úplatků, které v ostatních sportech jsou dnes již
samozřejmostí. My chceme, aby Lubenec v hasičském sportu znamenal pojem,
který bude jak v okrese, tak i v kraji, uznáván. Dobrovolní hasiči v Lubenci ale
neznamenají pouze jaké si „pobíhání z hadicemi na čas“, těch aktivit je dnes
daleko více.
SDH má k dnešnímu dni 38 registrovaných členů ( 6 žen, 32 mužů ).
Úkolem číslo 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 dalším
technickým vybavením, které bylo zakoupeno ze statní dotace směrované na ty
účely. V současné době disponujeme čtyřmi přilbami Gallet, dvěma zásahovými
kabáty, dvěma zásahovými komplety, vysílací stanicí Motorola a kapesní stanicí
RDST Motorola. Zásahů není zrovna málo (viz tabulka). Každý rok probíhají
nácviky krizových situací pod vedením HZS Podbořany. Během posledních let
se začínají objevovat i asistence na dopravních nehodách. Jedná se hlavně o
pomoc při organizování dopravy a likvidaci nehod. Přímá asistence na
dopravních nehodách není možná, jelikož pro tyto zásahy nejsme dostatečně
vybaveni.
rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005

počet zásahů
12
9
13
16
10
12

nácviky dopravní nehody
3
0
2
0
3
3
1
5
2
0
1
1

Naše požární stanice patří zařazením do okruhu JPO II v integrovaném
záchranném systému (IZS) v ČR.
Hasiči v Lubenci disponují dvěmi zásahovými vozidly. Jedná se o DVS
12 AVIA 30, vybavená PS 12, rok výroby 1981, která letos prošla generální
opravou nástavby a dostala „nový kabát“. Oprava by se zřejmě neuskutečnila
bez pomoci několika členů, ale především bez obětavé práce velitele jednotky
Václava Hadače, který na voze odpracoval 200hodin. Další vozidlo Š 706 CAS
25, rok výroby 1984, vybavený čtyřmi dýchacími přístroji SATURN (využití 14
– 77minut), plovoucím čerpadlem Froggi (určené k čerpání zatopených prostor),
motorovou pilou a elektrocentrálou 220V/380V. Terénní třínápravový ZIL 131
CAS 16, rok výroby 1972, byl v loňském roce 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. Od roku
2002 se věnují výchově naší omladiny členové sdružení, pí. Jitka Holá, p.Václav

Hadač ml., pí. Dana Šašková. V loňském roce pro ně připravili stanový tří denní
výlet. Místo pro stanování bylo sjednáno se starostou vesnice Tis u Blatna.

Po pořádné práci…

…je čas na dobré jídlo!

O tom jak byli „mladí Soptíci“ spokojeni, by Vám asi pověděli nejlépe
sami. Doufáme, že stejné nadšení, které získali tímto výletem, je neopustí i
v další činnosti u dobrovolných hasičů.
V loňské roce jste hasiče mohli vidět naposledy pohromadě na
„Václavské zábavě“. Během vánočních svátků jsme si udělali „Hasičskou
besídku“. Asi je dobré se jednou za rok sejít bez důvodu a popovídat si o věcech
všedních i nevšedních. Besídka byla bez naší omladiny, ale letos se s Vámi
„Soptíci“ počítá!

To jsou naše úspěchy...

V letošním roce jsme zorganizovali I.Hasičský bál. Podařilo se nám udělat
akci na úrovni, ale hodnocení necháme na těch, kteří svou účastí podpořili
hasiče v Lubenci. Za podporu této akce patří velké díky sponzorům, bez kterých
by byl velký problém takovou akci uspořádat.
Pro příští rok plánujeme bál zopakovat a doufáme, že se nám podaří
připravit kvalitní zábavu dostupnou každému. Na jaře se uskutečnila
„Velikonoční zábava“. Pro Vaší informaci to bylo již po sedmé, kdy jsme se
společně setkali před Velikonočním pondělím. Letos pro Vás chystáme
„Václavskou zábavu“, kde jako tradičně, každý Václav má vstup zdarma!!!

Momentky z I.Hasičského bálu
V loňském roce se podařilo založit kroniku SDH Lubenec. Druhým
rokem zaznamenává veškeré záznamy a akce Dana Šašková. Kronika bude
k nahlédnutí při akcích pořádaných SDH. Podle stanov musí být každý rok
uzavřen výroční členskou schůzí, kde je zhodnocena činnost SDH. Na valnou
hromadu jsou každý rok přizváni i hosté, nesmí chybět zástupce OÚ Lubenec
(starosta obce p.Peterka), zástupce okresního sdružení (p.Pém) a zástupce HZS
(p.Hančár nebo p.Antoš).
To bylo shrnutí naší činnosti za rok 2005 a malý výhled na rok letošní.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat za podporu a účinnou pomoc zastupitelům
Obecního úřadu v Lubenci.

Toto stránka patří tobě…

PIVO...

...NÁPADY

HUMOR...

VŽDY PŘIPRAVEN...

INTELEKT...

BOBKOVA HASIČSKÁ BRIGÁDA
Vydáno dne 13. 06. 2005
Článek byl převzat z internetového vydání Valečských novin č.3 / 2005

Ohlédnutí za rokem 2004
Od 27. 2. 2004 již probíhala v tělocvičně OÚ Vrbice zimní příprava na
sezonu požárního sportu. Tato příprava se konala pravidelně každý pátek, kde si
hasiči zdokonalovali jak svou fyzičku, tak rutinu a také návyk běhat ve dvou a
troj dráze, což je velice nutné při vlastních závodech. Už druhý týden v dubnu
začala tvrdá příprava sportu na Bošově, štafety, jednotlivci již na dvojdráze a
také útoky. První soutěže se zúčastnili 24. 4. 2004 v Jablonecké hale v
disciplínách jednotlivec a štafeta. Na této soutěži se schází špičkoví sportovci
republiky. Nejlépe dopadl Milan Bobek na 60. místě, ale po sečtení našich
jednotlivců a štafety jsme skončili na 12. místě. Radost měli Milan B., Pepa P.,
Vašek F., Jiří H., ale i já. Velké díky patří panu Dedeciusovi, který nám nabídl
pomoc a odvezl nás i s nářadím na tento závod.
15. 5. 2004 jsme jeli do Žlutic na soutěž požárních útoků, která se konala
na žlutickém náměstí. Po prvním pokusu jsme se umístili na 2. místě, ovšem
druhý pokus, který byl horší, nás celkově umístil na 4.místo.
4. 7. 2004 jsme uspořádali již druhým rokem soutěž na Bošově, a to ve 3
disciplínách – jednotlivci, štafety a útoky. Výsledky v těchto disciplínách se
sečetly a určil se vítěz. V této soutěži se zúčastnili republikoví soupeři z
Dalovic, Žlutic, Lubence, profesionální hasiči ze Žatce, kteří nepochybovali o
1. místě, Štědrá, Chyše a pořadatelé soutěže, mužstvo Bošova. Tato soutěž je
zatím nejvíce náročná v okrese Karlovy Vary, myslím si, že i v celém kraji.
3.místo si odvezli do Žatce, 2. místo putovalo do Dalovic a 1. místo získalo
družstvo Bošova. Za pomoc při přípravě a pořádání tohoto závodu patří dík
všem, kteří pomáhali. Byli to rodiny závodníků a za finanční pomoc rovněž
děkuji zastupitelstvu OÚ Vrbice. Dík patří paní Císařové za porcelánové dary a
všem, kteří pomáhali.
7. 8. 2004 Turnov – „Pohár České republiky“ významná soutěž. Na tuto
soutěž jsme se spojili s Dalovicemi. Výsledek soutěže byl 8. místo.
15. 8. 2004 Lubenecký pohár – zde jsme nedokončili ani jednu štafetu, i
když jsme měli nejlepší útok, zbylo na nás 6. místo.
21. 8. 2004 Štěderská soutěž – 2 útoky. První útok velice špatný, druhý
zase nejlepší, ale po sečtení výsledků jsme získali 7. místo. Zde nám chyběli 2
nejlepší závodníci, kteří byli na krajské soutěži v Klatovech.
28. 8. 2004 Mistrovství republiky CTIF: výstup na podlaží věže, 100 m
jednotlivci, štafeta, 4x100 m, útok, první dvě družstva postupovala na
mistrovství Evropy 2005, které se bude konat v Jugoslávii. Opět jsme byli
spojeni. Z Bošova 3 závodníci Tonda, Pepa a Milan. Skočili jsme na 3. místě –
chybělo jim 8 vteřin na postup do Evropy!

11. 9. 2004 Vroutek – soutěž probíhala v pěkném prostředí myslivecké
chaty. Základna byla umístěna pod srubem a strojníci neviděli na terče, byli
odkázáni na spojky, které naznačovaly, co se má dělat. Již po prvním útoku jsme
odhadovali, že se umístíme dobře. Po dokončení druhých útoků jsme obsadili s
velkým náskokem 1. místo.
18. 9. 2004 Chyše – soutěž měla krásný průběh, největší dojem udělal
pohled na štafetu. Překážky na tento závod si chyšští půjčili z Bošova. Nejprve
proběhl závod štafet a poté útoky. Po sečtení všech časů se na 1. místě umístila
Chyše, 2. místo Bošov. Chyše již měla k dispozici stříkačku se sportovní
úpravou se kterou byli závodníci velice spokojeni. Tuto stříkačku jsme upravili
u nás na Bošově. I zde nám chyběli ti nejlepší Pepa a Milan. Byli totiž na
mistrovství republiky v Sušici.
18. 9. 2004 Sušice – mistrovství republiky – spojeni Bošov a Dalovice,
kteří reprezentovali Karlovarský kraj. Při útoku praskla hadice „B“ a konečný
výsledek byl 12. místo.
3. 10. 2004 Zvláštní závody – 320 stanovických schodů na přehradě.
Jedno družstvo mělo 3 závodníky. Po sečtení jsme obsadili 2. místo.
23. 10. 2004 Velichov – zimní pohár. Soutěžilo se na dva útoky. Na této
soutěži jsme se blýskali po prvním útoku, který byl nejlepší. Všichni mysleli, že
je to náhoda, ale po druhém útoku jsme se ještě vylepšili, takže na nás čekal
Putovní pohár a 1. místo.
A ještě pohled na závody dorostenců. Měli jsem představu o dobrém
průběhu, ale tak to nebylo. Pepa se chtěl zúčastnit, a tak se musel zaregistrovat u
SDH. Absolvoval 16. 5. 2004 Okresní soutěž dorostu, která se konala v
Toužimi. Pepa postoupil a čekalo ho Krajské kolo v Klatovech. Zde nás velmi
překvapilo, že sice můžeme nastoupit, ale mimo soutěž! Jelikož okresní
zastupitelé se NEOBTĚŽOVALI přihlásit karlovarské závodníky. Podle mých
záznamů Pepa obsadil 1.místo Karlovarského okresu a 4.místo v kraji.
Po přečtení naší informace o požárním sportu v naší oblasti se zamyslete
hlavně nad tím, že se naši hoši dostali na mistrovství republiky. To se nestává
často a ne každému! Dostane se tam pouze ten, kdo na to MÁ! Ale prestiž byla
nominace na mistrovství Evropy pro rok 2005, která se koná v Praze. Bylo to
výběrové řízení z celé republiky. Od nás se prosadili 3 hoši. Budou mít
vzpomínky na celý život, možná se jim to už nikdy nepodaří, ale přesto je to
podnět k velikému zamyšlení.
Děkuji všem, kteří nás reprezentují a také těm, kteří nám fandí a
pomáhají. Ještě Ti, kteří nás reprezentují – soutěží za BOBKOVU HASIČSKOU
BRIGÁDU V BOŠOVĚ – Václav Fajfr, Pepa Petříček, Jiří Landa, Jiří Holubec,
Vilda Bohuslav, Bobek Milan st., Bobek Milan ml., Bobek Pavel, Minarský
Tonda a Bobek Václav. Za zmínku stojí, že k nám jezdí trénovat a odhalovat
chyby i hasiči z jiných obcí jako je Štědrá, Chyše, Lubenec a učiliště Podbořany.
Bobek Milan st.

PRO BEZPEČNOST DOMA, V AUTĚ, DÍLNĚ, KANCELÁŘI I NA
DOVOLENÉ

Pohotový hasící a chladící prostředek
Obsahuje unikátní látku PYROCOOL
Použitelný na požáry pod napětím
220/380V

Hasící sprej je určen k hašení začínajících požárů pevných a kapalných hořlavých látek.
Hasební roztok je zdravotně nezávadný, biologicky odbouratelný a není toxický. Z hašeného předmětu
se látka odpaří a nezpůsobí tak následné škody.
Co hasící sprej dokáže uhasit?
Sprej je v podstatě miniatura hasicího přístroje, přesto má velkou výkonnost. Pro představu –
uhasíte jím dvě až tři rozhořelé pneumatiky. Svou konstrukcí standartního spreje je předurčen k rychlé
reakci, a to pro každou věkovou generaci. Hravě si poradíte s každým začínajícím požárem, pokud
budete mít sprej po ruce.
Mohou se sprejem hasit požáry elektrických přístrojů?
Ano. Je to jedna z velkých předností spreje. Můžete bez obav hasit požáry elektrospotřebičů
a zařízení pod napětím 220/380V ( certifikováno až do 1000V ).
Jaká je životnost spreje?
Minimální životnost, kterou garantujeme jako výrobce, je 3 roky. Praxe však ukazuje,
že konstrukce spreje zajišťuje udržení tlaku vzduchu v láhvi i po této lhůtě.
Je sprej chráněn proti zamrznutí?
Doporučujeme sprej chránit před dlouhodobým působením teploty pod 0°C. Při případném
zmrznutí a následném rozmrazení, je sprej plně funkční a jeho hasební účinnost zůstává nezměněna.

Kalendář akcí pro veřejnost :

11.2.2006 I.Hasičský bál
Místo konání : Kulturní dům Lubenec
Hraje : skupina Dominant
Host večera „Oceláři ze severu“

15.4.2006 Velikonoční zábava
Místo konání : Kulturní dům Lubenec
Hraje : skupina Sprint

6.8. 2006 VI.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.

23.9.2006 Václavská zábava
Místo konání : Kulturní dům Lubenec
Hraje : skupina Sprint
Václavové vstup zdarma!!!

