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SLOVO ÚVODEM: 

Naši věrní kamarádi, známí a všichni kolem nás. 
Týden se sešel s týdnem a zase přicházíme s 

našim občasným bulvárem. Snad budete i s tímto 
číslem spokojení.  

Vaše redakce Vávrovických hasičských novin. 
 
 

 
 
 

ŠOK? TRAUMA? NE POSTTRAUMATA! 
Dne 21.3.2014 v 18:00 hasičárna je plná. Přijíždí kamarádi 

z okolních sboru Neplachovic, Držkovic a Palhance.  
 

Když už začínají být stoly plné a vše nachystáno se zdálo, 
seděl před všemi hasič z Hrabyně a mohlo se začít. Nebyla 
to žádná párty či jiné pochybné věci, které Vás zaručeně 

napadly, ale všichni kluci ze zásahových jednotek se právě 
účastnili školení na téma POSTTRAUMATA. Jsme velice 
rádi, že se naše redakce mohla školení zúčastnit a tímto i 



děkujeme. Bylo to poučné a opravdu ze života. Za naši 
redakci můžeme říct, že není školení jako školení a jsme 

rádi, že jsme zase o něco chytřejší. :)  
 

OMLUVA!!!  
Vracíme se v čase do minulého čísla a to do článku KOZEL 
ZAHRADNÍKEM. V tomto článku se rozebíralo zalévání 
plochy u hasičárny. Musíme říct, že zdroje nám prozradili, 

že v našem anglickém trávníku nefiguruje jen jeden 
nejmenovaný hasič, ale také náš Pan velitel v něm má prsty. 

(Nevíme jestli v hlíně nebo v budoucím anglickém 
trávníku). 

Tímto by jsme se chtěli omluvit Našemu Veliteli, za 
ublížení na těle a duši, že nebyl (ne)jmenovaný v předešlém 
článku KOZEL ZAHRADNÍKEM. Tímto se naše redakce z 
celého srdce omlouvá. Budeme se snažit, ať se to už nikdy 

neopakuje a slibujeme, že se naše redakce důsledně potrestá.  
Tímto také přejeme našemu veliteli hodně zdaru a sil o péči 

našeho anglického trávníku. :)  
Redakce Hasičských novin.  

 
 
 
 
 
 
 
 



DANĚ ČI NEDANĚ? 
 

Jak všichni členové víte, naše SDH vybírá členské daně. No 
náš občasný bulvár dostal informace, že se někteří členové 
brání. Máme tedy pochybnosti zda naší hasičtí pokladníci 
berou i místo zlaťáků třeba prasata či králíky, jak za našich 

předků nebo je rovnou čeká poprava??? Tímto prosíme 
členy, kteří členské daně ještě neodevzdaly k tímto 

pověřeným osobám, aby tedy urychleně jednali. Je možné, 
že se přece jen jedná buď o Váš holý život nebo o 

domácího mazlíčka. 
 
 

 
 
 
 



 
TAJNÝ NÁCVIK NA SPARTAKIÁDU 2014? 

 CHYSTÁ SE NA NÁS NOVÁ AKCE??? 
 

Na tréningu mládeže jsme přistihli naše ratolesti, jak dělají 
hromadné dřepy. Někteří s úsměvem, někteří bez, ale 

hromadně. Teď ale máme otázku, zda děti pouze jen zlobili 
nebo mají zimní přípravu nebo se na nás opravdu chystá po 
letech spartakiáda přímo ve Vávrovicích??? Kdo ví co si na 

nás naši miláčci chystají. 
 
 

 



***ZDE ROZHOVOR S NAŠIM 
PETREM MAGRLOU*** 

 
Co se ti vybaví pod pojmem hasiči??  

 
„Dobrá parta lidí, která se stará a pomáhá lidem.“ 

 
 Máš nějaký Hasičský zážitek na který rád vzpomínáš? 

 
„Souvisí to s tréningem na MSP, kdy jsme měli pěkně 

rozběhnutý útok a došel mi benzín.“ 
 

Co tvoje úspěchy a pády?  
 

„Úspěchy a pády? Leda v hasičském sportu.“ 
 

Máš nějaký hasičský vzor?  
 

„ Z našeho SDH, byl můj vzor táta.“  
 

Co je pro tebe v hasičině největší prioritou?  
 

„Priorita je pro mě, aby bylo veškeré strojní zařízení v 
pohodě a aby neklekly u nějakého zásahu.“ 

 
Chtěl by jsi něco vzkázat našim čtenářům?  

 



„Chtěl bych vzkázat všem našim členům, ať se aktivně 
zapojují  do činnosti našeho sboru.“ 

 
 Klasická poslední otázka : Jak jsi spokojený s našim 

občasným bulvárem??  
 

„Tenhle náš občasník je prima a strašně se mi líbí. „  
 

 

 
 
 
 

Děkujeme Peťovi za poskytnutí malého rozhovoru. :)  
 
 



 
ZÁVĚR:  

 
Zda jste došli až k závěru, děkujeme Vám, že jste 

měli tolik trpělivosti a došli jste až k závěru 
čtvrtého čísla. Tyto občasné noviny píšeme pro 
radost Vás všech a těší nás, že jsme si ve Vašich 
řadách našli pravidelné čtenáře. Děkujeme! A 

budeme se těšit na psaní dalšího čísla.  
  

S pozdravem celá redakce Hasičských  

 
Vávrovických novin.  

:-)  


