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TŘTICE (slv). Při oslavách 120 let trvání
Sboru dobrovolných hasičů ve Třtici se
místní náves proměnila ve cvičiště. Po
dopolední schůzi a průvodu obcí byly
součástí programu i veliké manévry
s ukázkou výcviku a přehlídkou techniky.
Své umění předvedli nejprve mladí hasiči,
kteří s chutí uhasili fiktivně zapálenou
školu ve Mšeci. Za zvuku dechovky a před
zraky několika stovek diváků předvedli
zásah i profesionální jednotky
z Rakovníka. Oslavy končily večerní
zábavou se skupinou Exploze. Podrobnosti
přineseme v příštím vydání.
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zdroj:
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120 let SDH Třtice

V sobotu 2. října proběhly oslavy 120 let od
založení SDH Třtice – okr. Rakovník
14.10. 2004 - Redakce

Oslavy vyvrcholily brzy ráno okolo osmé hodiny. Vše začalo slavnostním obědem v místní
hospodě, kde byla současně přednáška o historii hasičského sboru ve Třtici. Po slavnostním obědě
následoval průvod obcí na místní hřbitov, kam se šly položit květiny.
V odpoledních hodinách začali ukázky profesionálních i dobrovolných hasičů. Jako první se
předvedli mladí hasiči ze Třtice, kteří zapálili svou (papírovou) školu a následně uhasili dvěma „C“
proudy. Po těchto ukázkách následovalo vyproštění osoby z havarovaného vozidla a zapálení
vozidla – tyto ukázky předvedli profesionální hasiči Středočeského kraje se sídlem v Kladně –
územní odbor Rakovník. Po těchto ukázkách nastoupila těžká technika a to těžký tank CO – stanice
Rakovník pod známým názvem SPOT 55. Tento hasičský tank předvedl, co všechno umí – viz.

foto. Při celých akcích mohli diváci samozřejmě spatřit současnou i historickou techniku např.
historický automobil CAS 16 – Deutz – Magirus dobrovolných hasičů z Nového Strašecí,
automobilový žebřík na podvozku Daewoo Avia s nástavbou IFA W50 L nebo klasické Tatry 148
apod.
Foto a text pro Požáry.cz - Lukáš Vejvar
zdroj: http://www.pozary.cz/rubriky/jsdh/120-let-sdh-trtice_2863.html
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Vichřice lámala větve i stožáry
Hasiči odstraňovali zlámané stromy, sledovali hladiny řek, ale vyjížděli i k požárům
Střední Čechy - Sněhová bouře a nárazový vítr lámající větve stromů i stožáry veřejného osvětlení,
stoupající i klesající hladiny řek, ale i požáry zaměstnávaly o víkendu ve Středních Čechách nejen
hasiče. Rozmary počasí zkomplikovaly život mnoha lidem.
Sněhová bouře, která se včera odpoledne prohnala regionem, porazila stožár veřejného osvětlení,
který na jednom kladenském sídlišti poškodil několik aut. "Zaparkoval jsem ho sem sotva před
třemi hodinami a teď mám pryč střechu i se střešním oknem," hořekoval majitel staršího Fordu
Sierra, který, jak přiznal, neměl auto pojištěné.
Padající lampa poškodila i vedle zaparkovanou škodovku Marie Henzelínové. "Někdo mi radí,
abych se obrátila s náhradou škody na správce veřejného osvětlení, určitě se na to na magistrátu
zeptám," řekla.
Silný vítr porazil v noci na neděli lampu veřejného osvětlení i v Čechově ulici v Benešově. Lampa
nikoho naštěstí nezranila a ani po svém pádu nebyla pro kolemjdoucí nebezpečná. "Všechna
podobná zařízení jsou nastavená tak, že jakmile dojde ke zkratu, přeruší se přívod elektrické
energie," vysvětlil ředitel Hasičského záchranného sboru Benešov Josef Setnička.
Náhlá změna počasí měla zřejmě na svědomí i dopravní nehodu, při níž se včera u Jesenice na
Rakovnicku srazila čtyři auta.
Jinak hasiči během víkendu pomáhali nejčastěji s odstraňováním polámaných stromů a větví.
Vyjížděli například do Štěchovic nedaleko Prahy nebo na rychlostní komunikaci u Mladé Boleslavi.
Padlý strom blokoval i dopravu u Zbořeného Kostelce nebo u Chocerad na Benešovsku a u Třtice
na Rakovnicku.
Hasiči ale také zasahovali u několika požárů. V sobotu hořela tráva v areálu bývalých kladenských
hutí a porost poblíž lesa nedaleko Říčan. "Když zmizí sníh a fouká vítr, stará tráva rychle vyschne a
pak stačí jen málo, aby začalo hořet. Oba požáry jsme ale stačili včas zlikvidovat," řekl mluvčí
středočeských hasičů Ladislav Křivan.
Hasiči byli ve střehu i kvůli hladinám řek, které ještě na počátku víkendu stoupaly. "Situaci jsme
jen sledovali, nemuseli jsme nikam vyjíždět," dodal mluvčí.
Hladiny středočeských řek podle ČTK včera již klesaly nebo stagnovaly na výškách, při nichž
nehrozí škody na majetku a zdraví lidí. Zklidnila se i situace na Labi. V Brandýse nad Labem a v
chemičce Spolana v Neratovicích sice stále platí stav bdělosti, ale řeka již od soboty večer
nestoupala.
Po několika dnech přestal včera ráno platit první povodňový stupeň v Poříčí na Sázavě na

Benešovsku. Nesplnily se zatím také obavy, že by Labe v Mělníku vystoupalo ke stavu bdělosti. Od
čtvrtka se zde řeka udržuje ve výšce 360 a 370 centimetrů a zhoršení vodohospodáři již
neočekávají. Zklidnila se i situace na Jizeře, která po pátečním poklesu začala v sobotu opět
dočasně stoupat. Včera již hladina řeky v horním i dolním toku opět klesala.
zdroj: http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=36907

