HASIČI

KOLEM NÁS

ZPRAVODAJSTVÍ Z PŘEROVSKA

Také Vinary mají svůj sbor
dobrovolných hasičů

DRUŽSTVO. Současní členové dobrovolných hasičů v místní části Přerova Vinarech pomáhají pořádat i kulturní akce. Foto:

Přerov – Na počátku roku 1925
došlo ve Vinarech k požáru
stodol. Kvůli silnému větru se
požár do půl hodiny rozšířil i
na obytná stavení. Proto zažádal obecní výbor i občané obce
o ustavení hasičského sboru.
Již 1. března roku 1925 se v
místním pohostinství konala
ustavující schůze, které se zůčastnilo 60 občanů.
MÍSTO STODOLY ZBROJNICE
První hasičská zbrojnice se
nacházela ve zrekonstruované
stodole naproti místního pohostinství, kde býval obecní
býk. Zbrojnice sloužila až do

roku 1954, poté byla zbourána,
aby ustoupila točně autobusu.
V letech 1930 – 1950 se členové místního sboru dobrovolných hasičů podíleli na likvidaci 12 požárů, a to nejenom v
obci, ale také v okolí.
VÁLKA DOPADLA I NA
HASIČE
Během druhé světové války
byli dobrovolní hasiči omezeni. Dva členové jednotky navíc
zahynuli v koncentračním táboře. Po válce byl založen
kroužek mladých hasičů a v
roce 1955 proběhla demolice
staré zbrojnice, a zároveň byla

zahájena výstavba nové. V roce 1960 byla svépomocí postavena požární věž a v roce 1969
byla vybudována požární nádrž, která je dodnes uprostřed
návsi.
SOUČASNOST
Momentálně jednotka disponuje zásahovým vozidlem
značky Ford Transit pro devět
osob a zásahovou techniku.
Vozidlo hasiči obdrželi v roce
2012. Vozidlo bylo bílé barvy,
aby mohlo být bráno jako zásahové, muselo se provést
označení. Současně s tím byla
vyrobena zahrádka pro umís-

archiv Zdeněk Christen

tění savic. Ve sboru je třiatřicet
členů. Jednotka sboru dobrovolných hasičů se pravidelně
každý rok účastní cvičení v
požárním útoku a soutěží v
rámci okrsku. Hasiči se také
podílejí na pořádání různých
kulturních a společenských
akcích v obci.
V PRAZE
Jednotka se také zúčastnila
akce s názvem Hasičská fontána 2018, kdy se 2. června
sjelo do Prahy více jak tisíc
hasičů ze všech koutů republiky, aby vzdali postu Československému státu. (job)
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TFA mladého hasiée Brno 2018
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rémci festivalu pfipominéni 100. vyroéi
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SAM! SEBE

Na prvnim ﬁseku zévodnici
absolvovali béh s hadicemi C a
dvé hadice sbalili. Ve druhé
etapé provédéli stanoveny poéet L'1derL°1 na hammer box,

yzniku samostatného
Ceskoslovenska
Rezpublika 1918—2018 se v sobotu 2. Eervna na bménském
vystavi§ti uskuteénil v prL'1bé—
hu détskéhp vikenduvzévod
TFA MLADEHO I-IASICE 2018,
ktery uspofédalo Krajské
sdruieni hasiéﬁ ]ihomorav—
ského kraje. Soutéiilo zde 86
jednotlivcﬁ v kategoriich divky

prolézali tunelem, pfemisfovali

figurinu a pfekonévali bariéru.
Tfeti Eést zahmovala pfenos
zévaii a posledni byl vystup
po schodech do patra. Celou
dobu nesli zévodnici na 23dech batoh s dvoukilovym zavaiim simulujicim djrchaci
pfistroj dospélych. I kdyi pro
nékteré soutéiici byly uréité
pfekéiky nepfekonatelné,
v§ichni pfekonali sami sebe a
zvitézili tim, ie celou traf

zvlédli a nikdo se nezranil.
Kaidy si odnesl ocenéni z rukou starostky KSH ]ihomorav—
ského kraje Zdenky Jandoyé a
néméstkyné starosty SH CMS
Moniky Némeékové.
V kategorii 10-12 let zvitézili
Josef lei z Hovoran a Lucie

« a chlapci — dale rozdéleni do

Skofepové z Rohatce. Ve vékové skupiné 13-15 let pak
vyhréli Ondfej Lukeé z Vracova
a Simona Sikulové 2 Jam.
Soutéi byla doprovézena
akci Zéchranéfi détem — sloiky
Integrovaného zéchranného
systému pfedvedly ukézky své
préce, vyzbroje, v§Istro'e a
laroslava eérdlové,
techniky.
tiskové mluvéi SH CMS

«g vékovych skupin 10-12 let,

13-15 let. Nejpofetnéji byla
zastoupena kategorie chlapcﬁ
ve véku 13 a2 15 let. Soutéi se
podobala dospélé verzi TFA (z
anglického Nejtvrd§i hasié
pfeiije) jen s tim rozdilem, ie
rozméry dréhy a obtiinost
pi"e_kéiek byly pﬁzpﬁsobeny
fyzlckym schopnostem déti.
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