
Frekvence 1 je mediálním partnerem 
hasičského sportu

HASIČI KOLEMNÁS
ZPRAVODAJSTVÍ Z PODKRKONOŠÍ

Hasiči v Rokytnici nad Jize-
rou vloni oslavili 140 let. Dlou-
hodobě vykazují velmi dobré
výsledky své práce, zejména v
práci smládeží, při kulturních
a společenských akcích, brigá-
dách a při výjezdech k požá-
rům a dalšímmimořádným
událostem.
Jak uvedl na výroční schůzi

starosta sboru Petr Matyáš, v
současné doběmají 117 členů, z
toho je 25mladých hasičů. Je-
jich vedoucími jsou Terezie
Třísková a Lenka Smolová. Děti
jsou zapojeny do hry Plamen,
zúčastňují se nejedné soutěže.
„Každoročně jsme zapojeni do
akce Ukliďme Česko a podařilo
se nám zlikvidovat jednu
skládku odpadu. Naše příprava
jemožná v zimníchměsících
díky vstřícnosti základní školy,
která nám propůjčuje tělocvič-
nu. Trénujeme na soutěže, po-
řádáme besedy a výlety, účast-
níme se soutěže Požární
ochrana očima dětí, věnujeme
se zdravotní přípravě. Činnost
můžeme provozovat díky pod-
pořeMěsta Rokytnice i Minis-

terstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy,“ uvedla Lenka
Smolová.
SDH organizuje nebo se podílí

na řadě akcí veměstě, např.
pouti, hasičském plese, poseze-
ní k svátku sv. Floriána a svátku
matek, tradičního „Pašeráckého
vejkendu“ a dalších. „ Za po-
sledních pět let jsme uspořádali

jedenadvacet kulturních akcí.
Podílíme se na nich přípravou
občerstvení v podobě oblíbe-
ných sejkor. Bilance je zajímavá,
za tu dobu jsme upekli sejkory z
bezmála čtyř tun brambor,
prodali půl tuny klobás a vyto-
čilo se sto padesát sudů piva“,
připomněl starosta sboru.
Hasiči se starají o údržbu hasič-

ské techniky a zbrojnice, pro-
vádí prořezy kolemmístních
komunikací.
Výjezdová jednotka JPO II/2

zasahuje často u nejrůznějších
událostí. Jen v loňském roce
vyjížděla k 77 případům, z toho
35 bylomimo hasební obvod.
Výrazně se věnují zdravotnic-
kým školením, protože zasahují
také u dopravních nehod. „Ke
zvýšení odbornosti absolvuje-
me prověřovací a taktická cvi-
čení, zúčastnili jsme se krajské
soutěže ve vyprošťování osob z
havarovaných vozidel, samo-
zřejmostí jsou cyklická školení
velitelů a členů jednotek. Udr-
žujeme výstroj, výzbroj a tech-
niku. Zatím nejnáročnější je pro
nás údržba čtyřicet let starého
vozidla Tatra 148. V budoucnu
bychom uvítali velkokapacitní
cisternu,“ sdělil velitel Pavel
Slavík. Podle slov ředitele ÚO
HZS v Semilech Jiřího Koval-
ského patří jednotka k nejlep-
ším v kraji. „Jsme za to vděčni,
jste pro nás rovnocennými a
spolehlivými partnery,“ uvedl.
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