
U HASIČŮ PŘISTÁL VRTULNÍK A DOVÁDĚLO SE V PĚNĚ 

Oslavy 140. výročí vzniku hasičského sboru v Příboře si nenechaly ujít stovky dětí a 

dospělých. 

Slunečná sobota 3. září vylákala z domovů do zahrady příborské hasičárny stovky lidí. Místní 

hasiči společně se svými kolegy z Kopřivnice, Nového Jičína, Studénky a letiště Ostrava 

předvedli vozy plně vybavené k zásahům.  Strážníci městské policie si s dětmi zastříleli, 

policisté předvedli vůz a motorku. Zájem byl obrovský. Všichni kluci a děvčata se alespoň na 

chvíli chtěli stát hasiči, policisty a řidiči rychlých vozů.  

Když přistál na malé ploše zahrady vrtulník Záchranné služby Olomouckého kraje, zážitek 

byl dokonalý. „Od vzlétnutí z Olomouce po přistání v Příboře nám to trvalo 30 minut. Co se 

týče podmínek, už jsme přistávali i na menších místech, než je tohle“, s klidem konstatoval 

kapitán Popelár z posádky vrtulníku. 

A to nebylo vše. Se zájmem všichni sledovali komentovaný zásah příborských hasičů. 

Zasahující předváděli, kterak se z vozu opatrně, a přesto razantně, vyprošťuje zraněný řidič. 

„Jsme zpocení, unavení, i když to byla pouze ukázka,“ komentoval práci svého týmu velitel 

zásahu Rostislav Filip.  

Pomalu se blížil závěr slavnostního odpoledne s příborskými hasiči. Prostranství o několika 

desítkách čtverečních metrů pokryla bílá pěnová peřina.  V ní postupně skončily všechny děti. 

Ven z pěny vycházel jeden bílý sněhulák za druhým…. 

„Bylo to super, nejlepší je ale ta pěna“, pochvaloval si šestiletý Filip. „Nééé, nejlepší byl 

vrtulník,“ oponoval mu starší Jakub. „A mně se líbilo všechno,“ doplnila je pětiletá Anetka. 

Odpoledne se složkami integrovaného záchranného systému se oslavencům - hasičům 

v Příboře vydařil na jedničku. „Tak jsem si to představoval,“ spokojeně se po zahradě 

rozhlížel Rudolf Klimša, velitel jednotky sboru, a starosta sboru František Dobeš připomněl: 

„Ještě zveme naše příznivce na vernisáž hasičské výstavy do Muzea Novojičínska, do 

příborské pobočky 15. září v 17 hodin. Promítneme filmy z roku 1947 a 1971. Oba snímky 

jsou unikátní!“  

Co dodat? I během oslav jednotka Sboru dobrovolných hasičů držela hotovost s výjezdem do 

pěti minut. V sobotu vyjížděla dvakrát – vždy k dopravním nehodám… 
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