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Dobrovolní hasiči z Kotvrdovic pomáhali v Hruškách

Obec Hrušky 2021 – kotvrdovičtí hasiči v akci

	 Velice	 rád	bych	poděkoval	nejen	naší	 jednotce	
JSDH	 Kotvrdovice	 za	 pomoc	 v	 obci	 Hrušky	 po	
ničivém	tornádu.	Rád	bych	poděkoval	všem	slož-

razně	 nezasáhlo	 a	 HZS	 tam	 mělo	 zřízený	 krizo-	
vý	štáb.	Po	nástupu	nás	velitel	zásahu	doprovázel	
na	místo,	kde	budeme	pracovat.	Po	několika	desít-

kách	 metrů	 jsme	 začali	 vidět	 následky	 ničivého	
tornáda.	Musím	 říci,	 že	 to	byl	naprosto	zdrcující	
pohled	a	viděl	jsem	na	všech	členech	naší	jednot-

kám	integrovaného	záchranného	systé-
mu	a	všem	dobrovolným	hasičům	za	je-	
jich	práci.	
	 Naše	 jednotka,	 kde	 jsem	 také	 čle-
nem,	jako	strojník	a	zdravotník,	v	sobo-
tu	 26.	 června	 vyjela	 na	 žádost	 HZS	
JMK	na	jih	Moravy	pomoci	k	odstraňo-
vání	 následků	 po	 ničivém	 tornádu.	 Již	
ve	čtvrtek	jsme	drželi	pohotovost	v	naší	
zbrojnici	 a	 z	 vysílačky	 jsme	 zaslechli,	
že	 se	 něco	 děje	 velkého.	 Následně	 za-	
čaly	 chodit	 fotografie,	 videa	 a	 bylo	 to	
naprosto	 neuvěřitelné,	 že	 se	 to	 děje		
právě	v	ČR.	26.	června	brzy	ráno	byla	
vyslána	naše	jednotka	v	7	členném	slo-
žení	do	obce	Hrušky	k	pomoci	s	násled-
ky	 po	 ničivém	 tornádu.	 Když	 jsme		
dorazili	k	obecnímu	úřadu	Hrušky,	tak	
to	 bylo	 místo,	 které	 tornádo	 nějak	 vý-

ky,	 jak	 je	 tento	 pohled	 nad	 zdevasto-	
vanou	 obcí	 zasáhl.	 Každý	 člen	 praco-	
val	opravdu	s	napětím	všech	svých	sil,	
aby	maximálně	pomohl	občanům	Hru-
šek.	Naše	jednotka	byla	celkem	vyslána	
dvakrát	do	této	obce.
	 Věřme,	 že	 to	 byla	 ojedinělá,	 mimo-
řádná	událost	a	že	 již	se	nikdy	nebude	
opakovat.	 Víte,	 člověk	 okamžitě	 pře-
hodnotí	 vše,	 když	 vidíte	 tu	 bezmoc,	
smutek	 v	 očích	 obyvatel,	 kteří	 přišli		
v	 jednom	okamžiku	o	vše,	 co	budova-	
li	 desítky	 let.	 V	 životě	 jsem	 již	 viděl	
mnoho,	 ale	 toto	 mě	 opravdu	 hluboce		
zasáhlo.	
	 Přeji	všem	občanům	postižených	obcí	
tornádem,	aby	to	vše	zvládli.	
Váš Jindřich Kocour, starosta obce Kotvrdovice

Foto: archiv JSDH Kotvrdovice

PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287
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5590,-
Domek
zahradní 
ARCHER A1

Rozměry:
195 x 213 x 127 cm
Barva: šedá
Bez podlahy
Tloušťka plechů:
0,25 mm
Ocelová, pozinkovaná
konstrukce.     
Domek má dvojité
posuvné dveře. 

Vřes
Calluna vulgaris
Garden Girls
∅ květináče: 10,5 cm

Chryzantéma
Chrysanthemum multiflora
∅ květináče: 19 cm
Cena: 95,-
3 barvy
∅ květináče: 19 cm
Cena: 109,-

cena od

95,-ks

29,-ks

Přepravky
Různé rozměry a druhy

cena od

79,-ks

v x š x h
82 x 43 x 36 cm

i antracit

kW 6,5 kW

kW 6,5 kW

m³ 40–100 m3

horní, ∅ 120 mm

kg 58 kg

dřevo, ekobrikety, uhelné brikety

Krbová kamna Nera

Bruska
úhlová
GA5030R1290,- Bílá interiérová barva odolná

vůči otěru za sucha,
dobře paropropustná.
Vynikající kryvost,
vysoká bělost
min. 89% BaSO4
Vydatnost 1 kg: 8–12 m2

Balení: 15 kg +
15 kg zdarma
Cena za 1 kg: 14,63

439,-
Bella
malířský
nátěr

4990,-

A

Příkon: 720 W
Kotouč: 125 mm
Otáčky: 11 000/min. 
Hmotnost: 1,8 kg
Kompaktní a výkonná 
jednoruční bruska
Pohodlná práce díky 
štíhlému obalu 
stroje

Prohlédněte si
nový katalog

kamen
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