a
Vystavená technik
a výstroj
Od každého příjezdu parního vlaku je zajištěna
autobusová doprava do centra obce na slavnost
a výstavu techniky

Venkovní expozice:
LIAZ CAS 25, OA AVIA 30, TATRA 148, LIAZ 101,
TATRA 815, MERCEDES ACTROS, říční člun a další
nová technika HZS a SDH

Cvičná louka: (dle počasí a možností služeb)
Vrtulník BO 105
Vrtulník BELL 412 HP

Před 130 lety, dva roky po požáru
Národního divadla, se pět místních
rolníků rozhodlo založit hasičský sbor
v obci Čisovice.
Od té doby má u nás „hasičina“
velikou tradici a jsme na své
poslání právem hrdi.
Stejně jako základy naší
„Zlaté kapličky“, i ty naše jsou
pevné a stále drží.

Oslavy 130. výročí
založení

SDH Čisovice

(SDH Čisovice)

Prostor před hasičskou zbrojnicí:
13:00—ukázka činnosti „koňské ruční stříkačky“
a dalších historických stříkaček
14:30—ukázka vyprošťování zraněného z havarovaného vozu jednotkou HZS
14:00—16:00—možnost shlédnutí obce Čisovice
z vysokozdvižné plošiny HZS

Cvičná louka 15:00—ukázka zásahu hasebního vrtulníku
a ukázka vrtulníku LS PČR
Malá zasedačka v KD
Výstavka dobové výstroje a fotografií z historie obce
i SDH Čisovice
Výstavka prvků moderní výstroje hasiče
Promítání instruktážních filmů
Změna programu vyhrazena

Kde jiní selžou, Ty selhat nesmíš,
kde jiní vzdali se, Ty vzdát se nemůžeš

25. července 2009
10:00 hod

Program oslav 130. výročí
založení
SDH Čisovice
Program:
Sraz a příjezd techniky
08:30 -10:00
Slav.uvítání
10:05- 10:15
Průvod a položení věnců
k pomníku padlých
10:30 - 10:50
Předání vyznamenání, projevy
a zdravice
11:00 - 11:50
Prohlídka techniky, ukázky
12:00 - 18:00
zásahu jednotek JSDHO, HZS,
jednotek železničních hasičů,
letištní techniky, ukázka zásahu
hasičského vrtulníku
a další zajímavé techniky.
Součástí oslav bude i výstavka malá zasedačka
na téma „Historie našeho sboru a obce“
a malá filmová projekce z historie
hasičů v Čisovicích
10:00 - 16:00
Taneční zábava
19:00 - 01-00

Krátce z historie SDH Čisovice
Iniciativu při zakládání sboru v roce 1879
v Čisovicích převzali na svá bedra Chadima
Matěj, Jaroš Josef a Blažej Jan. Ti obešli dne
5. května 1879 obec a lákali sousedy slovy:
„Kdo by do tohoto spolku co činný nebo přispívající člen chtěl vstoupiti, aby dne
11. května do školní budovy se shromážditi ráčil a tomuto spolku své dobrozdání pronesl.“
Tehdy se ve školní budově sešlo 36
mužů, kteří založili dobrovolný hasičský sbor a zvolili si správní radu. Jejími členy se stali Štěpánek Josef jako
předseda, jeho zástupcem se stal
Brand Ludvík a
velitelem Křížek
Antonín. Podvelitelem byl zvolen
Chadima Matěj,
důvěrníkem byl Kulhánek Emanuel. Křížek
Antonín potom vypracoval návrh stanov, které byly dne 1. září 1879
schváleny. Na den 15.
září byla svolána valná
hromada kde byly

provedeny první skutečné volby. Veškeré stávající vedení bylo ve svých funkcích potvrzeno a na doplnění prvního výboru byli ještě
zvoleni Jaroš Jan jako nadstříkáčník, Kohák
Josef a Brabec Josef se stali četaři vodáků
a hlídačů. Každý člen si také na důkaz dobrovolnosti musel opatřit ochranný oděv na
své vlastní náklady.

(Dobové fotografie zachycují aktivitu sboru na přelomu šedesátých
a sedmdesátých letech. Někteří z hasičů jsou stále činní.)

SDH Čisovice, Čisovice 221, 252 04 okr. Praha západ
Členem OSH Praha západ — 7. okrsek
Starosta: Vratislav Horák
Náměstek starosty: Jan Říha st.
Ekonom: Jana Říhová
Velitel: Bohumil Peták
Velitel JSDHO: Ladislav Moravec

