HASIČI

KOLEM NÁS

ZPRAVODAJSTVÍ Z JIČÍNSKA

Spolehliví pomocníci obce
Hasičský sbor ve Vojicích
oslavil v loňském roce 130
let svého trvání. Založil jej
v roce 1889 řídící učitel Bohumil Dousek s dalšími
pětadvaceti nadšenci.
Vojice – Finanční prostředky
na vybavení byly tehdy zajišťovány formou dobrovolných
sbírek a výtěžků z kulturních
akcí. Z těchto prostředků si
mohli hasiči pořídit také jednoproudovou čtyřkolovou
stříkačku od firmy R.A.Smékal.
Od padesátých let minulého
století do dnešních dnů jsou
stále aktivním sborem se 43
členy. „Podílíme se na čištění
koupaliště, přípravě a dozoru
při pálení čarodějnic a jsme
nápomocni při pořádání kulturních akcí v obci. Jednou z
velmi úspěšných činností je
akce Ukliďme svět. Ukliďme
Česko, uklízíme a upravujeme
obec a její okolí.“ uvedl velitel
sboru Marek Šorm. Kromě toho hasiči sbírají železný šrot a
elektroodpad.

Nejvýznamnější oslava
proběhla vloni, kdy hasiči
oslavili jubileum sboru. Dosud
mají v živé paměti početný
slavnostní průvod, který prošel od hasičské zbrojnice kolem obecního úřadu k pomníku padlých v Podhorním
Újezdu a dále pokračoval do
Sportovního areálu. Ve sportovním areálu bylo připraveno zábavné odpoledne.
„Zejména děti si přišly na své,
nechyběla střelba na cíl ze
vzduchovky, zábavné hry a
skákací hrad. Pod dohledem
kovářova kočovného tábora si
děti mohly ukovat vlastní
hřebík, za asistence rytířské
skupiny Rytíři kulatého stolu
si vyzkoušely brnění, střelbu z
luku a nejrůznější sečné zbraně. Nechybělo ani oblíbené
malování na obličej, které zajistila děvčata ze Studia Čtyřlístek,“ připomněl velitel. Pro
návštěvníky akce byly velice
zajímavé ukázky vyprošťování
osob z havarovaných vozidel.
Vojičtí hasiči v uniformách ze

sedmdesátých let předvedli
dobový hasičský útok s dvoukolovou motorovou stříkačkou Stratílek z roku 1929. Díky
veliteli Marku Šromovi a dalším hasičům a občanům se
podařilo ve Vojicích shromáždit a vystavit sbírku dobových
fotografií, hasičských uniforem a kronik.
Ačkoliv jsou jednotkou s
označením JPO 5 a nemají vozidlo, pečlivě se starají o stříkačky PPS 12 A PS 8 s podvozkem a o hasičskou zbrojnici.
Podle slov hasičů mají velmi
dobrou oboustrannou spolupráci s Obecním úřadem v

obci Podhorní Újezd a
Vojice. Společně připravují dětský den. Vycházejí vstříc základní a mateřské škole například při
přípravě každoročního
slavnostního rozsvěcení
vánočního stromu. Zajišťují potřebné zázemí
včetně občerstvení a stavění stanů. Každoročně
pořádají v obecním hostinci hasičský bál se zajímavou tombolou. Nezapomínají
na soutěžní činnost, s pečlivostí se připravují na okrskovou soutěž a pilně trénují.
„Start na ní je srdeční záležitostí všech sborů v okrsku.
Přestože nedosahujeme výkonů družstev, která jezdí na
vrcholové soutěže, snažíme se
o co nejlepší výkony a patřičně si soutěž užíváme,“ uvedl
Marek Šorm. Letos plánují
hasiči další zajímavé akce a
věří, že všechny se podaří a
vykouzlí úsměv a pohodu
mezi dětmi a občany obce.
Věra Nutilová

