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ZasahujÃ- v nejvÃ½Å¡e poloÅ¾enÃ½ch oblastech ÄŒeska

NejvÄ›t&scaron;í dÅ¯raz kladou na zásahovou a preventivní Ä•innost. VyjíÅ¾dÄ›jí také k poÅ¾árÅ¯m bud na hÅ™ebenech
Krkono&scaron;.
HasiÄ•ský sbor mÄ›sta &Scaron;pindlerÅ¯v Mlýn byl zÅ™ízen jako organizaÄ•ní sloÅ¾ka MÄ›sta v záÅ™í 2004 transformací jed
Sboru dobrovolných hasiÄ•Å¯ &Scaron;pindlerÅ¯v Mlýn.V souÄ•asné dobÄ› tvoÅ™í sbor 17 Ä•lenÅ¯. HasiÄ•i sídlí v objektu, kter
postaven na konci 60tých let pro potÅ™eby mezinárodních motocyklových závodÅ¯ &ndash; &Scaron;estidenní- potom byl
vyuÅ¾íván jako garáÅ¾e pro techniku Komunálních sluÅ¾eb a ubytovna. DÅ™íve se vyjíÅ¾dÄ›lo k zásahÅ¯m z objektu, který s
nachází na levém bÅ™ehu Labe pÅ™ímo proti restauraci LabuÅ¾ník. KdyÅ¾ zde v minulých letech hoÅ™elo, nemÄ›li to
&scaron;pindlerov&scaron;tí hasiÄ•i daleko, &bdquo;staÄ•ilo pouze pÅ™ekonat Å™eku.&ldquo; &bdquo;Území, které
ochraÅˆujeme, je z velké Ä•ásti v horských terénech Krkono&scaron;. Tomu také odpovídá technika, kterou pouÅ¾íváme. Pro
ilustraci mohu jmenovat napÅ™íklad CAS 16 na podvozku MAN 4x4, CAS 30 na podvozku TATRA 815 6x6, elektrocentrálu
nebo pÅ™ívÄ›sný odsavaÄ• kouÅ™e. RoÄ•nÄ› vyjíÅ¾díme ke 40-80 zásahÅ¯m, z nichÅ¾ vÄ›t&scaron;ina je technického chara
ZamÄ›Å™ujeme se také dost na prevenci. Kontrolujeme objekty v majetku MÄ›sta nebo na vyÅ¾ádání majitele, asistujeme pÅ™
sportovních akcích a pÅ™i Ä•innostech se zvý&scaron;eným nebezpeÄ•ím vzniku poÅ¾áru,&ldquo; Å™íká velitel HasiÄ•ského s
&Scaron;pindlerÅ¯v Mlýn Miloslav Bárta. &Scaron;pindlerovské dÄ›ti se mohou kaÅ¾doroÄ•nÄ› tÄ›&scaron;it na ukázky
techniky a záchranných prací v rámci &scaron;kolní a pÅ™ed&scaron;kolní výchovy. Zkrátka nepÅ™ijdou ani dospÄ›lí. Jsou pro
ve spolupráci s Vojenskou zotavovnou BedÅ™ichov organizovány exkurze. V rámci &Scaron;pindlerovské pouti poÅ™ádají
ha&scaron;iÄ•i Den otevÅ™ených dveÅ™í s doprovodným programem. Nezastupitelné místo mají pÅ™i organizaci dopravy ve
&Scaron;pindlerovÄ› MlýnÄ› bÄ›hem zimní sezóny. Do pamÄ›ti se vryly nÄ›které poÅ¾áry horských hotelÅ¯, kde místní hasiÄ
zachraÅˆovali nejen majetek, ale i holé Å¾ivoty, nÄ›kdy také s nasazením Å¾ivotÅ¯ vlastních. PatÅ™í mezi nÄ› napÅ™íklad poÅ
Krakono&scaron; ( duben 1974), SpoleÄ•enský dÅ¯m (bÅ™ezen 1988) nebo hospodáÅ™ské budovy &Scaron;pindlerovy boudy
(leden 2005) . PÅ™ed zásahovou jednotkou,která vyjela k ha&scaron;ení horského hotelu ve vý&scaron;ce 1198
m.n.m.stál obrovský problém. Na místo se technikou nedalo dojet,protoÅ¾e cestu jim odÅ™ízla snÄ›hová bariéra,kterou zde
vytvoÅ™il vítr jiÅ¾ o nÄ›kolik dní dÅ™íve a teplota zde dosahovala &ndash; 18stupÅˆÅ¯. HasiÄ•i tak zÅ¯stali zhruba 400m od ho
objektu. Z mÄ›sta byla povolána snÄ›hová fréza, aby hasiÄ•Å¯m prorazila cestu.
&Scaron;pindlerov&scaron;tí hasiÄ•i
rozvíjejí jiÅ¾ 10 let pÅ™eshraniÄ•ní spolupráci s hasiÄ•i z polské obce Podgórzyn. KaÅ¾doroÄ•nÄ› poÅ™ádají 5 spoleÄ•ných a
sbory se zapojily také do projektu ÄŒesko &ndash; polské aktivity hasiÄ•ských záchranných sborÅ¯ &bdquo;Ha&scaron;ení
pÅ™es hranice&ldquo;. Projekt byl zamÄ›Å™en na spoleÄ•ná souÄ•innostní cviÄ•ení hasiÄ•ských záchranných sborÅ¯ pÅ™íhra
&Scaron;pindlerÅ¯v Mlýn, Jilemnice a Podgórzyn. Akcí, které byly zamÄ›Å™eny jak na hasiÄ•ské záchranné sbory samotné,
tak i na dÄ›ti základních &scaron;kol a &scaron;ir&scaron;í veÅ™ejnost. Hlavními aktivitami se stala dvÄ› spoleÄ•ná cviÄ•ení -ho
chata v zimÄ› a pád letadla, soutÄ›Å¾e pro jednotky poÅ¾ární ochrany i pro mladé hasiÄ•e a výtvarná dÄ›tská soutÄ›Å¾ s
protipoÅ¾ární tematikou realizovaná na základních &scaron;kolách partnerských mÄ›st Více také na jejich stránkách
www.hasicispindl.cz.
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