HASIČI

KOLEM NÁS

ZPRAVODAJSTVÍ Z BENEŠOVSKA

Ješetičtí hasiči zahájili rok bálem
První hasičský ples roku
2019 na Benešovsku se konal v Ješeticích hned první
letošní sobotu.
EVA KOVANIČOVÁ

Ješetice – Na prvním letošním
hasičském plese na Benešovsku byly už v půl deváté večer
obsazeny všechny stoly a náhradní kapela si dávala pauzu
po prvním kole dechovek.
Změnu na jevišti vysvětlil
starosta Sboru dobrovolných
hasičů Ješetice Václav Vacek:
„Malá budějovická kapela Ády
Školky se musela bohužel
omluvit ze zdravotních důvodů, a tak poslali náhradu, malou kapelu Přespolanka.
Sbor dobrovolných hasičů
Ješetice byl založen 30. prosince roku 1923 v hostinci u
Koršů v Ješeticích. Hned
v lednu následujícího roku
uspořádalo jedenáct zakládajících členů sboru první zábavu. A na jaře přišel první zá-
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sah, když Blandovu stodolu
v Hlaváčkově Lhotě zachvátily
plameny.
Tehdy se ukázalo, že sbor
potřebuje stříkačku. Na za-

koupení starší čtyřkolové
stříkačky s ruční obsluhou si
tehdy hasiči museli půjčit
tři tisíce korun u smilkovské
kampeličky. Původně tato

stříkačka sloužila smilkovským hasičům.
V minulém roce ješetičtí
oslavili hasiči pětadevadesát
let od založení sboru.

Hasiči radí: začala plesová sezóna, co je třeba pohlídat?

N

astalo období
plesů a jiných
velkých společenských událostí, které doprovázejí zvýšené nároky na
zajištění požární bezpečnosti.
V této souvislosti je dobré
připomenout organizátorům
některé povinnosti, které jsou
upraveny v předpisech.
Plesy a další velké společenské akce se mohou konat
jen ve stavbách, které jsou k
takovémuto účelu určeny a

kde je zabezpečen dostatečný
počet a kapacita únikových
cest. Organizátoři akce by si
měli předem u majitele objektu, ve kterém je akce plánována, zjistit, zda jsou prostory určeny pro shromažďování většího počtu osob, a to
na základě stavební dokumentace ověřené místně příslušným stavebním úřadem.
V průběhu akce pak jsou
organizátoři povinni zabezpečit především dostatek trvale volných otevíratelných

únikových východů a dbát na
jejich označení, mít dostatek
hasebních prostředků, včetně
zajištění volného přístupu k
nim, mít proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele. Pokud jsou realizována
vystoupení s otevřeným
ohněm apod., musí organizátor provést další bezpečnostní
opatření. Je zakázáno plnění
balónků plyny, které ve směsi
se vzduchem tvoří výbušnou,
nebo hořlavou směs (např.
vodík či acetylén). Takto na-

plněné balónky nesmí být
používány ani jako výzdoba a
už vůbec nesmějí být umístěny nad únikovými cestami.
Povinnosti provozovatelů
společenských akcí s větším
počtem osob jsou stanoveny
vyhláškou č. 23/2008 Sb., o
technických podmínkách staveb. Vyhláška je nadřazena
nařízením kraje nebo obecně
závazným vyhláškám obcí,
které nemohou stanovit nižší
úroveň bezpečnosti.
Zdroj: www.krnov.cz

