do konce října vytvořit větší množství, než když je porost přehnojený dusíkem
a vydatně zavlažený. Přihnojíme teprve tehdy, když začalo zakládání květních
pupenů, což je až ve druhé polovině září (pokud jsme jahodník nepřehnojili
již v srpnu).
---------------------------------------------------------Milí zahrádkáři a příznivci tohoto zaměření, v minulých letech se stávalo samozřejmostí, že ČZS i na ZO Chleny pořádaly či organizovaly různá setkání,
besedy, výstavy i zájezdy s odbornou tematikou. Letošní rok se stal mimořádně nepříznivý k těmto aktivitám vzhledem k neočekávanému rozšiřování
a obavy z nákazy nového typu epidemie, koronaviru. Proto tyto zájmy byly
velice omezeny.
Zrušena byla bohužel také tradiční podzimní zahrádkářská výstava
v Častolovicích.
Přesto se naši důvěrníci v obcích snaží vyhledávat možnosti, které by byly
schůdné v daném režimu, ať to už budou různá odborná setkání, zájezdy
a podobně. Proto věříme, že společná snaha něco se dozvědět a zhlédnout
nás i přes nastalé potíže bude kolegiálně vést ke spolupráci s ostatními spolky
i s vámi všemi občany. Děkujeme za vzájemnou pomoc a korektnost.
Za Český zahrádkářský svaz, František Břečťan

JPO LHOTY U POTŠTEJNA
ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY V ČESKÉ REPUBLICE
Na úseku požární ochrany v České republice (ČR) působí a vzájemně spolupracují
tři organizace, a to Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR), jednotky sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí a občanská sdružení působící na úseku požární ochrany.

HZS ČR
Novodobý HZS ČR, který je zřízen na základě zákona č. 238/2000 Sb. Zákon
o Hasičském záchranném sboru ČR, je dělen na Generální ředitelství HZS ČR - to
zřizuje v každém kraji HZS kraje, který se dále dělí na jednotlivé územní odbory.
Pod generální ředitelství dále spadají např. Záchranný útvar Hlučín, Zbiroh nebo
vzdělávací zařízení. Posláním HZS ČR je ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel ČR před požáry a při dalších mimořádných událostech. Tímto tvoří základní
kostru plošného pokrytí ČR jednotkami požární ochrany (JPO).
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JSDH obcí
Na druhé straně zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ukládá každé obci
povinnost zřídit minimálně jednu JSDH obce, kterou musí konkrétní obec udržovat
v akceschopnosti a ﬁnancovat z vlastního rozpočtu. Tyto dobrovolné jednotky se
dále dle vyhlášky č. 247/2001 Sb. dělí do několika dalších kategorií, které stanoví minimální početní stavy, konkrétní vybavení a časy výjezdů k mimořádným
událostem. Tyto jednotky tedy dělíme na:
JPO kategorie II s časem výjezdu do 5 minut s minimálním počtem 12 členů,
JPO kategorie III s časem výjezdu do 10 minut s minimálním počtem 12 členů,
JPO kategorie V s časem výjezdu do 10 minut s minimálním počtem 9 členů.

JPO V má tzv. místní působnost, je tedy primárně předurčena pouze pro zásah
v katastru dané obce (zřizovatele) a těchto jednotek je v ČR nejvíce. JPO II a III
jsou vybrané JSDH obcí, které mají tzv. územní působnost, a jsou tedy předurčeny
i pro zásah mimo katastr obce (zřizovatele).
Dále známe JPO kategorie I (HZS ČR výjezd do 2 minut), JPO kategorie IV a VI
(podnikové dobrovolné nebo profesionální jednotky).
Členové JSDH obcí procházejí pravidelnou roční odbornou přípravou, zdravotními prohlídkami a dále odbornými a specializačními kurzy. Veškerá činnost JSDH
je řízena velitelem dané jednotky, který úzce spolupracuje s HZS ČR a starostou
obce. V těchto jednotkách je v rámci celé ČR zařazeno více jak 72 000 občanů.
JSDH obcí jsou důležitou součástí požární ochrany v ČR a základní složkou Integrovaného záchranného systému.

Občanská sdružení
Občanských sdružení, která působí na úseku požární ochrany je v ČR několik.
Tím největším je bezesporu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (více jak
350 000 členů), nebo také Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota.
Sdružení je organizováno na základě zákona o sdružování občanů a není určeno
k zásahové činnosti a řešení mimořádných událostí. Jejich činnost se zaměřuje
na požární sport, práci s mládeží nebo udržování hasičských tradic, případně
na kulturní dění v jejich obci. Pomáhá také vychovávat a vyhledávat budoucí členy
JSDH obcí.
Martin Růžička,
velitel JSDH Lhoty u Potštejna
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