
V Liberci 18. května 2014 

 

Tisková zpráva 
Bohu ke cti, vlasti k ochraně, bližnímu  

ku pomoci. Dobrovolní hasiči slaví 150 let 
 

Propagační jízda historických vozů na počest založení 1. Českého hasičského sboru v tehdejším 

Rakousku – Uhersku neminula v neděli 18. května ani krajské město Liberec. 

Často i za cenu osobní oběti dokáží být dobrovolní hasiči včas všude tam, kde je potřeba jejich 

pomoci, aby uchránili majetky i životy lidí. Letošní už VI. propagační jízda SH ČMS, která projela 17. a 

18. května Libereckým krajem, měla lidem připomenout, že od založení prvního českého hasičského 

sboru uplynulo už 150 let. Sbor vznikl v roce 1864 ve Velvarech v okrese Kladno. 

Jízda historických vozidel odstartovala první den v Hrádku nad Nisou. V neděli 18. května pak 

dobrovolní hasiči s historickými automobily, které pamatují už téměř jedno století, dorazili před 

libereckou radnici na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Zde jim popřála hodně štěstí a společenského 

uznání i do dalších let primátorka města Martina Rosenbergová. Současně připnula čestnou stuhu na 

jejich historický prapor. S ním odjeli hasiči na další zastávku do Semil a pokračovali dál do Jičína, aby 

tomuto okresu předali štafetu své propagační jízdy. 

„Vážíme si nezastupitelné pomoci dobrovolných hasičů nejen při živelných pohromách. Cením si také 

jejich společenské role, neboť dobrovolní hasiči bývají často jedinými organizátory společenského a 

kulturního dění ve své obci. Za velmi důležité považuji také to, že vychovávají další generace, které 

budou za nás jednou nasazovat své životy, a že v dětech od nejútlejšího věku pěstují chuť pomáhat 

ostatním lidem,“ řekla primátorka Martina Rosenbergová. 

V rámci propagační jízdy byla v chrastavském Muzeu historické hasičské techniky otevřena nová 

výstava. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout hasičské plesové pozvánky, pocházející z let 1897 – 

1955.  

„Sbory dobrovolných hasičů od samotného počátku byly i významnými nositeli kultury ve svých 

městech a obcích. Populární hasičské plesy patřily v mnoha místech k vrcholům plesové sezony. Sbory 

se předháněly, kdo bude mít lepší plesovou pozvánku, což bylo finančně natolik zajímavé i pro 

tiskárny, že některé dokonce vydávaly specializované katalogy hasičských plesových pozvánek,“ 

prozradil Karel Boháč, vedoucí Odborné rady pro historii a muzejnictví Okresního sdružení hasičů 

v Liberci, který propagační jízdu moderuje. Karel Boháč je současně autorem výstavy v chrastavském 

muzeu. Výstavu Historické hasičské plesové pozvánky si mohou lidé prohlédnout v chrastavském 

muzeu hasičské techniky až do 31. října. 



Druhá etapa propagační jízdy hasičů je plánována na 24. května 2014. Startovat bude z Mělníka, v 

rámci oslav 740 let založení města. V celém Libereckém kraji působí celkem 306 hasičských sborů, což 

představuje 16.350 hasičů, z tohoto počtu 2.690 mladých do 18 let, a 217 členů do 6 let. 
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