Nové Pferovsko - 21

Osek nad Beévou mé hasiée pies 100 let
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OSEK MAD BECVOU. V3’/jezdxové jednotka sboru dobrovolnych hasscu cfté 20 élenﬁ rﬁzného pohlavia véku, v rémci sboruje pak élenﬁ 80. Foto: archiv son

Vyjiidéji ai ke Etyficeti udélostem roéné
Osek nad Beévou — Oficiélné
se historie Sboru dobrovol-

nych hasiéﬁ v Oseku nad Befvou zaéala psét 3. prosince
roku 1905. Zaloieni sboru
pfedchézel poiér stodoly
. u sedléka Aloise Vaculika, ke

kterému do§1o v zafi téhoi

z fad hasiéﬁ se na fronté ocitlo
hned patnéct muiﬁ .Kolik
z njch se vrétilo domﬁ, neni
doposud zcela jasné. Dopady

na pﬁsobeni sboru méla také
2. svétové vélka, ta znamenala

pro obec i sbor obdobi ﬁtlumu.

roku. V bfeznu 1908 se poté

Pnﬁ cr.s Munmii

zaéalo s vystavbou hasiﬁské
zbrojnice, v roce 1980 se své— 1

Prince 5 mlédeii ma ve sboru
dlouholetou histon'i. Zasahuje
téméf do druhé poloviny
20. stoléti. Za tu dobu se zménilo mnoho, ov§em zapéleni
pro tento syort u déti stale ne-

pomoci podafilo dokonéit

stavbu nového zézemi pro
hasite. ,,Nové“ zbrojnice navic
pro§1a pfed pér lety rekonstrukci. Mistni dobrovolni

hasiéi se mirno zésahﬁ soustfedi také na préci s mladymi

hasiéi.
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Do iivota nejenom mistnich

hasiéﬁ zaséhla 1. svétové vélka,

'vyhasiné. Clenské zékladna
hasifské mlédeie Eini okolo 15
déti n°1zného véku. Pravidelné
se zﬁéast ﬁujiokresniho kola

hry Plamen, kde se umistuji
v prvni desitce zévodnich

druistev. Déle se ﬁéastni také

Velké ceny mladych hasiéﬁ
OSH Pferov. Kaidym rokem na
jafe sbor pofédé pro soutéini
druistva déti tradifni Oseckou

uzlovaéku, kde kolektivy mIa—
dych hasiéﬁ mohou mezi sebou poméfit své sily v uzlové—

ni. Dﬁ leiitéje také poharové
soutéi v poiémich ﬁtocich,
které je také zafazené do Velké
ceny MH OSH Pferov.

Nékolikafézové rekonstrukce mistni hasiéské zbrojnice se
uskutefnila v letech 2005 ai
2015. Dobrovolni hasiéi maji

béhem roku a2 Etyficet vyjezdﬁ. Zasahuji u dopravnich nehod nebo nésledkﬁ iivelnjrch
pohrom. Pravidelné se zt'1East-

ﬁuji taktickych cvifeni. (job)

Vite, Ze...
- Datum oficiélniho zaloieni
Sboru dobrovolnjrch hasiéﬁ
v Oseku nad Beévou je 3. prosinec
1905:
- Starostou sboru je Vaclav Hlu§i,
velitelem Radek Buryének.

:

- V rémci systému IZS jsou dobrovolni hasiti v Oseku nad Beivou zahmuti do kategorie jednotek JPO III.

- V zéfi roku 2014 hasiEis1av—
nostné pfevzali repasované zasahové vozidlo Tatra 4x4 CA3 24.

\

k da1§ivybavé patfi mimo jiné

vodni Eerpadla, dychaci pfistxoje
Ei radiostanjce.
- (Zlenové jednotky jsou pavidelné §koleni, jejich Einnost je [ii

zésazich velmi kladné hodnocun
ze strany I-Iasiéského zéch1anného sboru.
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roku2%O18
teénila anketa Dobrovolni
’

hasiéi roku, jejimi cilem je
§it vefejné povédomi 0

nenahraditelnosti 360 tisicﬁ
aktivnich Elenﬁ dobrovolnych

hasiéﬁ.-V této anketé spolu—
pracuji Hasiésky zéchrangy
sbor CR, Sdruieni hasiéﬁ Cech,

Moravy a Slezska, Ceské
_I hasiéské jednota a Moravské

hasiéské jednota. Iejim vyhla—
éovatelem a organizétorem je

zapsany spolek Svaty Florién —
Dobrovolni hasiéi roku.
A tak padesét jednotek

sborﬁ dobrovolnych hasiE1°1
obci a sborﬁ dobrovolnych

hasiéﬁ z celé republiky obdr—
Zelo ve stfedu 14.1istopadu
ocenéni Dobrovolnych hasiE1°1
roku 2018. Stalo se tak pfi
slavnostnim vyh1é§eni VIII.
roéniku ankety na bménském
vystavi§ti.
Prestiini ocenéni pfevzali
zéstupci jednotek a sborﬁ,
kteﬁ se pfi vefejném h1asové—
ni umistily na prvnim a2 ﬁetim misté. Vitézové navic zis—
kali sklenénou zésahovou
helmu v Zivomi velikosﬁ, kte—

ré je prestiinim symbolem
ankety. Dobrovolni hasiéi na

podporu své daléi Einnosti
obdrieli finanéni a vécné dary
v hodnoté pies 2 400 000 KC.
Na slavnostnim veéeru zazpi—

vali patronka agkety Ilona
Csékové, Meky Zbirka a Petr

SH CMS Karla Richtera.
V kategorii hasifsky sbor se

vitézi v jednotlivych oblastech
stali hasiéi z Lomniéky (jih
Moravy), Ratibofe (sever Mo-

Koléf. V prﬁbéhu veéera byla

gavy), Kunratice (vychod
Cech), Bfezové Hory (stf'ed—

také promimuta video vzpo—
minka na zesnulého starostu

sever Cech) a Zernovice (jihzépad Cech). V kategorii jed-

Pivovarnici

z Litovle hasi<‘fL°Jm
Ve 125 Ieté historii Pivovaru Litovel mnohdy
zaséhly neoéekévané pfirodnf iivly pﬁné§ejicn’
zkézu —'poZér, povodné i niéivé torn2'1do.A prévé
v téchto sloiitych situacich vidy pfispéchali na
pomoc dobrovolm’ i profesionélnf hasiéi.
Proto Se litovelétf pivovarnici rozhodli na jejich
poéest uvafit pivo a podékovat tak za jejich
obétavost, odvahu a pﬁpravenost zaséhnout
tam, kde jsou ohroieny iivoty|id1’ida|§fhodnoty.
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Dlouholety Iitovelsky stédek Petr Kostelecky
s pwvovarniky uvafil pivo hasiéﬂm na mfru‘
Neﬁ ltrovany’ svétly ieiék s vyraznou hofkostf
a aroma, kteréje dosaieno pouiitfm nékolika
druhﬂ éeskych chmelﬁ. lntenzivnf syté zlaté
barva, bohaté snéhobflé péna a stfedm’ plnost
naplﬁuji da|§I’ smysly. Nechybi ani Fédny Hz, ktery'
vzniké dlouhy’m dozrévénim v Ieiéckych sklepich.
U va'rek asistovali dobrovolm’ i profesionélnf hasiéi
z mésta Litovel.

notka sboru dobrovolnych
hasiéﬁ obce prvni misto zis—

kaly jednotky sborﬁ dobro—
volnych hasiéﬁ Jimramov,
Osvétimany, Horni Maréov,
Kom_érov, Zabovfesky.
I. Ceérdlové
_
tiskové mluvéi SH CMS
Foto: www.sdhr.cz

