
IX. propagační jízda dobrovolných hasičů. 

 

Ve dnech 27. a 28.5.2017 se uskutečnila XI. Propagační jízda hasičů. Zahájení jízdy bylo 

v Jáchymově v Karlovarském kraji, odkud pokračovala do Ústeckého kraje, okresu 

Chomutov, kde zastavení bylo několika městech a obcích. Poslední zastavení v okrese 

Chomutov bylo v Jirkově. 

Odtud jízda pokračovala do okresu Most. Na hranici okresu Most jízdu přivítal starosta OSH 

Most a náměstek starosty OSH Most, pozdravil účastníky jízdy a na praporec připnul stuhu 

připomínající jízdu okresem Most. 

Potom jízda pokračovala přes obec Komořany, město Horní Jiřetín do Litvínova, kde 

zastavila na náměstí před budovou městského úřadu. Zde byli členové jízdy přivítáni 

starostkou města Litvínov, která členy jízdy pozdravila, na praporec připevnila pamětní stuhu 

a pozvala členy jízdy na večeři do blízké restaurace. Členové jízdy v Litvínově přenocovali. 

 

 
Velitel IX.propagační jízdy Herbert Barták podává hlášení starostce města Litvínov  

Ing. Kamile Bláhové. 

 

Dne 28.5.2017 jízda pokračovala z Litvínova do města Lom, jehož SDH slaví 130.výročí 

svého založení. Členové jízdy byli přivítáni starostkou města, která na praporec jízdy 

připevnila pamětní stuhu. 

 



 
Starostka města Lom Bc. Kateřina Schwarzová připnula stuhu na praporec jízdy. 

 

Z Lomu jízda pokračovala do obce Braňany, kde sbor v letošním roce také bude slavit 

130.výročí svého vzniku. Členové jízdy byli přivítáni starostou obce, starostou SDH a 

velitelem jednotky PO obce. 

 

 
Velitel jízdy podává hlášení starostovi obce a členovi SDH Braňany Petrovi Škantovi. 

 



Posledním zastavením jízdy v okrese Most pak byla obec Obrnice. Zastavení se uskutečnilo 

v prostorách hasičské zbrojnice, kdy byli členové jízdy přivítání starostkou obce a starostou 

SDH. Zastavení v obci Obrnice bylo delší, proto sbor tento den slavil 130.výročí svého 

založení, jehož součástí byl bohatý program. Starostka obce informovala členy jízdy o 

činnosti dobrovolných hasičů v obci, vyzdvihla jejich záslužnou činnost pro obec. Na 

praporec jízdy připevnila pamětní stuhu. 

 

 
Velitel jízdy podává hlášení starostce obce Obrnice Drahoslavě Miklošové. 

 

Starosta KSH a starosta OSH Most vyzdvihli zásluhy starosty SDH Obrnice o dobré jméno 

sboru, o velice příkladnou starost o mladé pokračovatele hasičských tradic, kteří na různých 

soutěžích dosahují velice pěkných výsledků a starostovi SDH Obrnice předali Medaili 

Svatého Floriana. Starosta OSH Most následně připevnil na historický prapor sboru pamětní 

stuhu k příležitosti 130.výročí založení sboru. 

 



Starosta SDH Obrnice Miroslav Caba přijímá gratulaci starostky obce k udělení Medaile 

Svatého Floriána. 

 

V rámci zastavení členů IX. propagační jízdy následoval kulturní program, ve kterém se 

představily členky tanečního a pěveckého souboru Duhovka z Obrnic, které předvedly svoje 

pěvecké a taneční umění. 

Na volné prostranství hasičské zbrojnice byla vystavena technika, kterou sbor má  doplněná o 

techniku ze sousedních sborů 

 

 

 
Tanečnice z Duhovky 

 

Po občerstvení členů jízdy pokračovala jízda do okresu Teplice, konkrétně do Bíliny. 

 

V prostorách  hasičské zbrojnice v Obrnicích potom pokračovaly oslavy 130.výročí založení 

sboru, kterých se zúčastnilo značné množství obyvatel obce. 

Mladí hasiči sboru -  přípravka, mladší  a starší - předvedli své umění, a to nejen hasičské, ale 

i umělecké. Kromě ukázek toho, čeho se jako mladí hasiči naučili z hasičského umění, 

předvedli i pěvecké a taneční umění s hasičskou tématikou. 

 



 
Mladí hasiči předvedli scénku na téma „Běžný život hasičů ve zbrojnici“ 

 

  
Rovněž ženy hasičky se představily s tanečním a pěveckém vystoupením, opět na námět 

hasičů. 

 

 

 



Pro všechny přítomné bylo k dispozici výborné občerstvení, pro děti velká trampolína a pro 

všechny pak fotbálek. Po celou dobu oslav k poslechu hrála pozvaná kapela. K pěknému 

zážitku přispělo o velice pěkné počasí. 

 

 

 

 
 

 

Dne 28.5.2017 

Ing. Ladislav Langmajer 

Starosta OSH Most 

  


