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JEDNOTKAVV POZORU. Dobrovolni hasiéi v obci se podileji na pofédénf kulturnich <':i sportovnich uda'lostI'. Foto: archlv SDH Par§ovice

Parﬁ ovice.— Sbor dobrovol—
nych hasiéﬁ byl zaloien a2 18.
ﬁjna 1942. V té dobé svétem
oﬁésala druhé svétové vélka. V
tomto obdobi bylo proto nafizeno, ie si kaidé vesnice musi
zajistit poiémi bezpeénost sama, a tak na pﬁkaz okresniho
hejunanstvi v Hranicich vznikl
shot dobmvolnych hasiéﬁ také
V Panﬁ ovicich.Vybaveni jadnotky bylo v té

A nebyli by to ti sprévni hasiéi,
kdyby jim chybéla hasiééma. V
roce 1951 proto byla zahéjena
vystavba nynéjﬁiho poiémiho
domu. Materiél na stavbu byl
financovén z obecniho
rozpoétu, ale ve§keré prace pfi
vystavbé byly vykonévény
tehdej§imi Eleny sboru
dobrovolnych hasiéﬁ a dal§imi
dobrovolniky zcela zdazma.

omezmé, vi yeji tehde;si
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zAsAH NA LIBAVI7‘.

Hlavni éinnost sboru se v

Jednotka zasahovala nékolikrét

se pravidelné zﬁtastiiuji

souéasné dobé zaméfuje na

pﬁ povodnich v Teplicich a
v Hranicich, dobrovolni hasiéi

soutéii v poﬁmidl fltaciil,

Vﬂ enovépomobétava ﬁ
spouslnsvéhovolnéhoiiasu,
dqtalznnevylgovujicistavco
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jeménih.

ﬁdxibu techniky, kterou ma

kdispozici. jednotka

zésahovym vozidlem Ford
Tranzit. které je vybaveno
vysilaci stanici Motorola a
dvéma pfenosnjrmi
vysilaékami stejného typu a
vozidlem Fiat Ducato. Déle ma
jednotka k dispozici poiémi
motorovou stfikafkou PS 12 a
P8 8, kalovym Eerpadlem
HERON. Iednotku nyni tvoﬁ
dvanéct ﬂenﬁ.

poiéru ve vojenském prostoru
Libavé a nékolik poslednich
vyjezdﬁ bylo z dﬁvodu sinych
vétn'1, které zpﬁsobily pady
stromﬂ na silnici, nebo na
elektrickém vedenij

mic: s MLADI-:2i
Velmi bohaté je ve sboru préce
s mlédeii, a to pfedev§im diky
obétavosti vedoucich mlédeie,
ve sboru jsou talc hned dvé

druktva m'Mych hasitﬁ, které
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Rescue Camp, tébor pro iivot

e dnech 14.—28. 7. se
jako ui tradiéné
v krésné krajiné nedaleko Police nad .
Metuji, v Nizké Srbské, koné’
Rescue Camp. V§ichni se mi’1—
‘ 7 Zeme nékdy dostat do situace,
'

kdy budeme potfebovat pomoc

nebo naopak, kdy pomoc bude
nékdo potfebovat od nés.
A nejlépe se uéi déti a nejlépe
se uéi spojenim teorie s praxi.
Hlavnim cilem campu je
vzdélévéni déti a mlédeie
v zéchrané lidského Zivota.
Déti a mlédei seznamuje

s Einnosti Integrovaného za'
chranného systému a uéi je
zakladﬁm chovani v krizovych
situacich, ohroiujicich Zivot.
Druhym vyznamnym cilem
je nauéit déti a mlédei vzé—
jemné pomoci, vzajemnému

respektovani se, tymové spolupréci a ,,umét si poradit“.
Pfivést je k tomu, Ze mﬁ ieby’/t
dﬁlveiité nebyt lhostejny ke
svému okoli a Ze i malé dité
mﬂ ieposkytnout pomoc dospélému Elovéku ui jen tim, Ze
zavolé na sprévné Eislo a vi, co

DiKY v§EM, Krlzfzi PnAcU)i
s DETMI...
,,Snaiime se déti ve véku 11—18

let nauéit zékladﬁm prvni pomoci a seznémit je se v§emi
sloikami IZS,“ fiké mi zéstup—

kyné velitele kempu §érka
Cmelikové. Nejlépe si znalosti
nabité na kurzu osvoji Elovék
v praxi, proto ve druhé Eésti
tébora vyjiidéji déti jako posédky vozidel ZS nebo hasiéﬁ
k dokonale simulovanym tiraziim, dopravnim nehodém,

poiérﬁm a nakonec i k hro—

madnému ne§tésti Ms a2 stovkou zranénych. ,,Nechceme,

aby se 2 détzi za dva tydny stali
profesionélni zéchranafi, ale
aby umély reagovat, kdyi se
v jejich okoli stane mimofédné

udélost,“ zdﬁraz ﬁuje §érka.

Néktefi ﬁéastnici Rescue campu ui se s témito situacemi
setkali a zareagovali tak pohotové, ie lidsky Zivot opravdu
zachrénili. M3 to smysl, uEit

déti prvni pomoc zéiitkem!

Iiﬁ Baumruk, sportovﬂ
komentétor Foto: www.m|adez.d\.ﬂ _
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