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Beﬁ ov§tihasiéi jsou sportovci
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Clenové sboru dobrovolnych hasiéﬁ se vénujn’ poiérni ochrané i poFa'dém' kulturnich akciv obci. Foto: archiv son Beﬁ ov

(Ilenové sboru podporuji vfichovu i kulturu | v.'te_ ze___
Beiiov — Dobrovolny hasifsky
sbor v Beﬁ ovebyl zaloien
roku 1891 uéitelem obecné
§ko1y Prokopem Bartékem.
Pfedsedou nové vzniklého
hasiéského sboru se stal hostinsky FIanti§ek Dragon a velitelem jeho zaldadatel Prokop
Barték Ve sboru bylo i nékolik

trubafﬁ — homistﬁ a cely Eital
”
24 Eleml
Hasiéské sdruieni se podle

dochovanych zéznamﬁ velmi
uspokojivé rozrﬁstalo
a prosperovalo. Po sedmi letech Einnosti mél sbor 39 aktivnich iElen1"1,v1astnil (”:tyfko—
lovou stfikaéku, berlovku,

stavéci iebfik, posunovaci

iebﬁk, dvoukolovy i ruéni navijék a dal§i. Béhem obou
svétovych vélek byli hasiéi

zen jako JPO V. Zésahové jed-

v Beﬁ ové,stejné jako velké
vét§ina jinych dobrovolnych
hasiéskych spolkﬁ, neéinni.

se rédi angaiuji v pofédéni

notka sboru ma devét Elenﬁ .

,,Clenové dobrovolnych hasiifﬁ
zébavnych Ei sportovnich akci

a v poslednich letech se vy-

V 50. letech byly stavy Elenﬁ razné zaméfujeme na préci
s mladeii, které mﬁ iemenai aktivita na pfedvéleéné
ﬁrovni, ale v letech 80. a 90. se bidnout nejen sportovni vyiiti
sbor postupné rozpadal. Ieho
a potfebné dovednosti, ale
i zébavu v podobé ka2doroE—
obnova pI'i§1a a2 po dlouhych
nich détslﬁh dn1'1, péleni Eapatnécti letech, v roce 2005,
kdy se starostou stal Ivo Pitrodéjnic, séﬁkyéd a podobné,“
ner, ktery inicioval znovuob— V fiké o éinnosti dobrovolnych
noveni Einnosti. V té dobé byl
hasiéﬁ starosta Iifi 0ndru§ka.
V obci jsou velmi populémi
také sbor zaélenén do okrsku

sousedni Homi Mo§ténice.
V souéasné dobé ma sbor

42 aktivnich élenﬁ a je zafa—

i taneéni zébavy pofadané
hasiéi, zejména Floriénkovo
tanefni odpoledne (nek)

- V souéasné dobé ma sbor

dobrovolnych hasiéﬁ Beﬁ ov
42 Elem‘:
- Sbor disponuje automobilem Ford Transit

- Zésahové jednotka obce pﬁ
SDH Beﬁ ovje zafazena do
IPO V a Eité 9 Elenﬁ
- Starostou sboru je Jifi 0ndru§ka
- Mistostarostou sboru je starosta obce Ivo Pitner
- Velitelem je Ondfej Hudik

- Vedouci mlédeie je Marcela

Kubiékové
- Poiérni zbroj nice se nachézi
ve dvofe obecniho 1’11"adu
- Sbor se pravidelné ﬁéastni
soutéii v poiémim sportu

FIV\ I\IA'S
Prevence, to je zéklad!
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reventivné—
vychovné Einnost
nejen ve ékolach
a Ekolskych zafize—
nich je stéle pr1'oritou SH CMS.

s détmi a mlédeii v ko1ekti—
vech mladj/ch hasiéﬁ nebo
v obcich, tak ve Ekoléch a dal§ich zafizenich. Iednim ze
zpﬁsobﬁ této Einnosti je po—
fédéni celorepublikové

Soutéii se ve Etyfech vékovych kategoriich Iiterémi Eésti
a v deseti kategoriich vytvamé
Eésti — zde je prostor pro iéky
od matefskych ékol, pfes zé—
kladni, praktické a speciélni

Nedilnou souéésti Einnosti
dobrovolnych hasiéﬁ je

literérné-vfrtvamé soutéie
Poiérni ochrana oéima déti

§koly a2 po studenty posled—
nich roénikﬁ stfednich ékol.

preventivnéwychovné Einnost a to jak v ramci préce

a mlédeie. V 1eto§nim roce

Pro milovniky cligitélnich
technologii je zafazena kate—

»

probihé jeji jii 45. roénik.

gorie praci zpracovévanych
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vypoéetni technikou, jei mé

’
‘

pro kazdy rok zvlééf vymasené H_ASICSKE}1s;<iiENr mo
téma. V roce 2019 je to ,,V do-

PET SET ZAKU

mé hofi! A co ted?“

Isou tu i daléi preventivnévychovné projekty, na kterych

rok

déti

§koI

Sllll ulaliich

jiskfeni je vzdélévaci program
_ _
_
V ,
zalozeny na pnnclpu ,,dét1 dé-

2013
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904
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SH EMS participuje. Hasiéské
38

tern“. Realizuji jej studenti
SOS a SOU Dubno a ka2doroE—

m—m:ﬂ

né tento program absolvuje

kolem péti set iékﬁ zék1ad—
Aktuélné probihaji do konce

nich §ko1. Sdruieni je také
partnerem video projektu

mésice ﬁnora soutéie ve §kol—

OCMU, v némi Hasiésky za-

skych i mimo§kolsk}’Ich zaﬁ-

chrannysbor Stfedoéeského
kraje vytvéfi vjrukové videa

zenich. Podrobné informace
véetné terminového kalendé—
fe nebo rozdéleni kategorii
najdete na www.dh.cz v sekci
prevence.

pro §kolni téma Ochrana Elovéka pfi mimofédnyzch udé—

lostech. Iaroslava Ceirdlové,

tiskové mluvéi SH EMS
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