Co dělají hasiči Dezy, když nehasí
Být hasičem, to je sen
mnoha malých kluků.
Kolik dobrodružství zažil
takový dráček Soptík! Hasič – to je symbol odvahy
a rozhodnosti, silného
muže ochraňujícího slabé
a ohrožené. Kdo se jím
v dětství nechtěl stát?
Z malých kluků vyrostli
velcí kluci. Některým
z nich se sen splnil a stali
se hasiči. Mnozí z nich
mají hasičské řemeslo
v popisu práce, někteří se
stali hasiči dobrovolnými. A hodně jich působí
současně v profesionálních
i dobrovolných sborech.
Dobré jméno si hasiči
vydobyli svými činy.
A nebyly a nejsou to jen
zásahy při požárech a jiných živelných událostech.
Hasič není profese, hasič
prostě je.
Není tomu jinak ani u hasičů z Dezy. Kromě plnění
pracovních povinností dělají
spoustu práce i v oblasti společenské. Jejich pozornost je
zaměřena především na děti.
Kam přijdou hasiči, tam je
vždycky plno.

V lehké pěně se děti se brouzdaly nadšeně.

Na táboře na Trubiskách se děti seznamovaly s hasičskou technikou.

Návštěvníci si mohli na dni otevřených dveří prohlédnout různé typy
protipožárních obleků .

Při ukázce hašení Základní škola Křižná.

Ukázkový den na letním
táboře na Trubiskách
„Naší tradiční akcí je hasičský den na dětském letním táboře na Trubiskách,“
říká Robert Skýpala, velitel
hasičů v Deze. „Připravujeme pro děti celodenní
program. Přijíždíme za nimi
s naší hasičskou technikou.
Seznamujeme je s její obsluhou. Vše si mohou pod
dozorem osahat a vyzkoušet.“ A co teprve, když letos
z lehké pěny vytvořili hasiči
velký kopec! Děti v ní běhaly, hrály na schovávanou.
To bylo něco. Když při
praktické ukázce požární
techniky stříkačka z cisternového auta přestříkla celý
tábor, nadšení nebralo konce. „Děti jsou nenásilným
způsobem vychovávány
a seznamovány s použitím
hasičské techniky, především ručních hasicích
přístrojů. Při soutěži z nich
stříkaly na cíl tvořený
plechovkami. Formou hry
si osvojují ovládání těchto
přístrojů,“ doplňuje Robert
Skýpala.
Přesto, že hasiči tráví
v táboře vždy celý den, děti
se s nimi jen nerady loučí.

Dětský den v Základní
škole Křižná
Jinou tradiční mimopracovní akcí dezáckých
hasičů je účast na dětském
dnu Základní školy Křižná
ve Valašském Meziříčí.
Kromě seznámení dětí
s hasičskou technikou má
jejich účast i další význam.
Starší žáci (osmáci a deváťáci) stojí před rozhodnutím: kam po základní
škole. A právě možnost
seznámit se s „hasičinou“
– technikou, lidmi - jim
může pomoci při tomto
rozhodování a nasměrovat
je profesně.
Den otevřených dveří
Co by to bylo za hasiče,
kdyby se nechtěli pochlubit

svou špičkovou hasičskou
technikou přímo na svém
pracovišti. Proto, když pořádala Deza den otevřených
dveří, nesměli u toho hasiči
chybět. Měli opravdu co
nabídnout. „Hasičárna“
byla jedním z největších
lákadel pro návštěvníky firmy. Své bohaté zkušenosti
z práce s dětmi dokázali
hasiči dokonale využít.
Auta, technika, protipožární obleky – bylo se na
co dívat. Připravené hry
bavily malé návštěvníky.
Nemalou měrou přispěli
hasiči ke zdárnému průběhu celého dne.
„Žáci a studenti se
s fungováním našeho
hasičského záchranného
sboru mohou seznámit
i při svých pravidelných
exkurzích,“ uvádí Zdeněk

Ramík, jeden z dlouholetých zaměstnanců – hasičů.
Dobrovolní hasiči v obcích
„Když se někdo stane
hasičem, je to na celý
život,“ konstatuje Robert
Skýpala. Že jeho slova
beze zbytku platí, je možné
se přesvědčit ve všech
obcích, kde hasiči profesionálové bydlí. V okolních
vesnicích jsou ve funkcích
starostů a velitelů sborů dobrovolných hasičů
velmi často hasiči z Dezy.
„Svou kvalifikaci získanou v zaměstnání vyžívají
ve prospěch občanů i ve
svých obcích,“ říká Robert
Skýpala.
Profesionální hasiči
z Dezy se podílejí na čin-

nosti sborů dobrovolných
hasičů i jiným způsobem.
„Například u nás v Oznici,
kde žije 400 obyvatel, je
116 dobrovolných hasičů,“
vypočítává další dezácký
hasič Jiří Šebesta. „Hasiči
organizují společenský
život ve vesnici, a nejen
v té naší. Pořádají akce pro
děti, soutěže, plesy, zábavy.
Bez nich by společenský
život v obcích prakticky
neexistoval.“
Při výročích a oslavách
prezentují hasiči z Dezy
svoji techniku sloužící
k zajištění požární ochrany
v Deze při námětových
cvičeních a tím nepřímo
zvyšují povědomí dobrého
zajištění požární ochrany
v DEZA, a. s.

www.deza.cz

