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HASIČI

KOLEM NÁS

ZPRAVODAJSTVÍ Z MĚLNICKA

Neřeší jen požáry a soutěže. Hasiči
ze Želíz hrají i Člověče, nezlob se
KATEŘINA STEINZOVÁ

Želízy – Počátky historie hasičů v obci
Želízy jsou dosud nejasné. Existují dva
podklady – jeden potvrzuje rok 1902
a druhý rok 1877. V obci Želízy se stále
vznáší otazník a s jistotou není nikdo
schopen říci, který letopočet představuje
vznik sboru.
V současnosti má sbor 126 členů,
z toho je 34 dětí. Starostou je Milan Zajíček. Sbor je zařazen v kategorii JPO
III/1 a v případě vzniku události zasahuje
i v obcích Tupadly, Medonosy, Horní
Vidim a Dolní Zimoř. Jednotka disponuje
čtyřmi vozy CAS 25 Škoda 706 RTHP,
CAS32 TATRA 148, vozidlo Nissan Navara
a dopravní automobil Ford Transit.
Místní sbor úzce spolupracuje s obcí
Želízy, podílí se na kulturních akcích pro
děti i dospělé. Spolupořádá dětský den,
posezení pro občany, turnaje v šipkách
nebo turnaje ve hře Člověče, nezlob se.
Každý rok pořádá ples, závody v požárním útoku a taneční zábavy.
Pýchou je pro sbor jeho mládež. Největším úspěchem loňského roku je první
místo o Pohár starosty obce Liblice. Letos v hasičské soutěži O pohár starosty
SDH Štětí starší žáci suverénně obsadili
první místo a zároveň získali prvenství
v soutěži Podřipská liga 2018.
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V anketě Dobrovolný hasič roku 2018
rozdělí odborná porota dva miliony
Česko – Až do 15. července se mohou
jednotky a sbory dobrovolných hasičů z
celé republiky přihlásit se svým zásahem
nebo činností do ankety Dobrovolní
hasiči roku 2018.
Je to příležitost, díky které můžete i
vy, vážení čtenáři, ocenit ty jednotky a
sbory, které ve vašem kraji v uplynulých
dvanácti měsících projevily profesionalitu a spolehlivost nebo zorganizovaly jakoukoliv mimořádnou akci, a to vašim
doporučením, aby se přihlásily do letošního ročníku ankety a reprezentovaly

váš kraj. Předáte-li jim dle vašeho uvážení tuto informaci s doporučením, aby
se přihlásily, získají příležitost na finanční i věcné ceny v celkové hodnotě
až 100 tisíc korun. Celkem budou mezi
finalisty rozděleny zhruba dva miliony
korun.
V každé oblasti odborná porota vybírá pět postupujících jednotek a pět sborů. Veškeré informace naleznete na
stránkách www.adhr.cz. Na těchto
webových stránkách jsou také dostupná
pravidla i přihlašovací formuláře. (red)

Víte, že...
● SDH v Liblicích byl založen dne roku 1889
● 100 let výročí založení oslaví letos SDH Malý
Újezd
● Mlazičtí hasiči v roce 1892 zakoupili první
ruční kočárovou stříkačka R.A.Smekal
● V roce 1956 SDH v Nelahozevsi získal vozidlo
AS 16 Praga RN a dopravní stříkačku DS 16,
které jsou dodnes v provozuschopném stavu.
Oba stroje byly dokonce využity pro záchranné
práce při povodních v roce 2002
● SDH Veltrusy se zúčastnil velkého hasičského zásahu již v prvním roce činnosti při požáru
šesti obytných stavení ve Vojkovicích 16. července 1882

