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V Kojetiné pI'i§ti rok oslavi
dobrovolni hasiéi vjiroéi 145 let
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NASTOUPENIKJEDNOTKA. Jednotka mé k dispozici cisternové vozidlo CAS, které ma’ ve své vybavé napﬁklad kalové éerpadla, ru<':nI'vypro§t'ovacI’

néstroj Paratech, dyrchacf pffstroje nebo pétefni desku Baxs. Foto: archiv SDH Kojetin

Dobrovolni hasiéi v Kojetiné poméhali pi‘i
rozséhlém poiéru odchovny prasat
Kojetin — Jako na jeden z nejnéroEné_j§ich zav

sahﬁ vzpominaji kojetin§ti dobrovolni hasiéi na
poiar z ledna roku 2015. V areélu zemédélského objektu v Kojetiné totii vypukl rozséhly poiér, pfi kterém uhynulo na nésledky udu§eni

na 1900 selat a prasnic. §koda na uhynulych
zvifatech byla vyﬁislena na 2,5 milionu korun,
na vnitfnim vybaveni a technologiich pak na 3
miliony korun. Celkové §koda se vy§plhala na
14 milionﬁ korun, pﬁiiinou poiéru byla technické zévada na elektroinstalaci zéfivkového
télesa. Poiér patfil k nejv_ét§im za rok 2015.
V minulosti, v roce 1995, vyjiidéli dobrovolni

hasiéi napfiklad také k velkému poiaru radnice
v Kojetiné.
Dobrovolni hasiéi se 2. éervna 1eto§niho roku
zﬂéastnili akce s nézvem Hasiéské fonténa

2018,_které se uskutetnila v Praze. Cilem bylo
vzdét poctu Eeskoslovenskému stétu a na motivy symfonické bésné Vltava z cyklu Mé vlast
spoleéné vytvofit nejvétﬁi hasiéskou vodni fonténu na svété. Do Prahy se sjela vice nei tisi—
covka hasiéﬁ ze véech koutﬁ republiky. Vyuiito
bylo celkem 140 proudﬁ vody 2 néplavek, 35
proudﬁ z Palackého mostu, 50 proudﬁ vody
z Jiréskova mostu a 14 proudﬁ 2 Vltavy. (job)

jvrte, ze...
Sbor dobrovolnych hasiéﬁ v Kojetiné
vznikljii v roce 1874jakojeden z prvnich
na uzemi okresu Pferov.
Pﬁ svém zaloiem’ mélsbor dvaasedm—

desét élenﬁ pfispivajicich a dvaapadesét
élenﬂ Ezinnych. Povelové technika byla
’
v prvnfm obdobivjazyce némeckém. Mezi
prvni technické prostfedky nové ustaveného sboru patfila sundévaci stﬁkaéka
s néfadfm a vozem pro muistvo.
V roce 1957 byl sboru pfidélen poze—
mek na stavbu zbrojnice v ulici KroméI"iZ—

ské. Ve staré zbrojnici byly prostory newhovujici, vyjezd vozidel byl nebezpet':ny'
a nebylo tam misto pro novou tectlicu.
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Hasiéi, co nikdy nehasi. Zéchranni psi
nes ui je zcela beiné, Ze hasiée nevo—
léme jen v pfipadé
poiéru. Potkéme je a
na jejich pomoc spoléhéme

oznaéen jen tvor chodici
vzpfimené — feé je o hasiEskych zéchrannych psech.
Iejich existence dokéie
stéle nékoho pfekvapit, a to i
pfesto, Ze prvni druistvo zachrannych psﬁ mezi hasi<':i
bylo zaloieno jii na konci devadesétych let 20. stoleti u
SDH Hejnice. Za dobu své
existence maji stovky praktic—
kych nasazeni v osmi zemich

prakticky pfi kaidé mimoféd—

né udélosti a rozpoznéme je
také snadno. Na zédech svych
uniforem nebo zésahovych

oblekﬁ s hrdosti nosi své
oznaéeni ,,I-IASI('ZI“. Ale pozor.
Timto népisem nemusi byt
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svéta. A proé jsou tito psi v
posledni dobé stéle vice vyu—
Zivéni? Isou vycviéeni na

méhat v praxi pak patfi u
dobrovolnych hasiéﬁ k nejtéZ—
§im v1°1bec. V souéasné dobé je

oznaéeni lidského pachu, a

v Ceské republice ve Sdruieni
hasiéﬁ Cech, Moravy a Slezska

dokéii tak prohledat nejen
ruiny spadlych domﬁ, ale 1
rozsahlé plochy nebo téiko
pfistupné mista pfi pétréni po
pohfesovanych osobéch v p1"i—
rodnim terénu. Iejich Eich je v
nékterych situacich v podstaté
nepostradatelny, a pfedéi desitky lidskych oéi i nejmoder—
néjsi pfistroje.
Pfiprava zéchranného psa
trvé nékolik let a zévéreéné
pfezkouseni opravﬁujici po-
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Hlavnfparlner hasiiskéha sportu

Sledujte hasiésky sport na ET sport
Sledujte Krajské kolo v poiérnim sportu
z Litomy§|e 5. 7. ve Sportu v regionech
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rovné desitka druistev psovo-

dﬁ, a dalsi plni kritéria nutné
pro zaloieni druistva.
Nékteré 2 nich jii spojila
sily i s jednotkami Sboru dobrovolnych hasiéﬁ obci, Eimi
vzniké velmi specifické spojeni, diky kterému mohou byt
Etyfnozi zéchranéfi opravdu
vsudea véas, kdykoli je jejich
ojedinély nos tfeba.
Pavel Morévek

