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PŘEDMLUVA 
 
Vážení čtenáři, 
  tato publikace vznikla za účelem přiblížit Vám vznik a 
vývoj dobrovolného hasičství v Čechách, střípky z historie SDH 
Křešice a současnou práci „dobrovolných bojovníků s ohněm a 
vodou v Křešicích“.Jelikož nemůžeme přesně do detailu popsat 
celou historii našeho sboru, zaměříme se na současnou práci 
dobrovolných hasičů. 

Musíme si uvědomit, že práce těchto lidí je pro společnost 
velmi užitečná, avšak často opomíjená. Tato práce je založena 
čistě na dobrovolnosti a ochotě pomoci druhým a pracovat pro 
dobro nejen vlastní, ale i druhých potažmo celé společnosti.  
Často vidíme v médiích jak hasiči hasí požár, vyprošťují 
raněné z havarovaného auta, evakuují obyvatele ze zaplavených 
lokalit při povodních, likvidují nebezpečné látky či jen 
sundávají kočku ze stromu. Osobně jsem ještě nezažil den, kdy 
buď v novinách nebo v televizi nebyla zmínka o hasičích, ať 
profesionálních, nebo dobrovolných. Je totiž jedno jedná-li se 
o příslušníka Hasičského záchranného sboru české republiky 
nebo člověka, působícího ochotně a se zápalem v dobrovolné 
jednotce, pořád jsou to lidé, kteří zachraňují životy lidí, 
zvířata nebo majetek těch druhých a nasazují při tom své 
vlastní životy. O to větší by měl být zájem o ty dobrovolné, 
kteří to dělají ne pro peníze, ale z přesvědčení. Na čestných 
hasičských praporech je psáno „Bohu ke cti, vlasti ku 
prospěchu, bližnímu ku pomoci“. Tohoto hesla se hasiči drželi 
v dobách našich dědečků, drží v době moderní a budou držet i 
v době našich potomků. Hasičské práce bude na světě potřeba 
vždy a dnes už nejenom k hašení požárů. 
 Tato publikace vznikla ku příležitosti oslav 130. let 
založení sboru dobrovolných hasičů v Křešicích a jako 
publikace, pomáhající vytvářet vztah k dobrovolnému hasičství 
a dobrovolnosti vůbec. Název publikace i když je dlouhý, 
koresponduje s původním názvem našeho sboru tak, jak byl 
zapsán v katastru spolků 27. 2. 1877. 
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