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Letos se již devátým rokem sjeli hasiči z asi 50-ti sborů z Jihomoravského kraje           

i z kraje Vysočina do Křtin, aby zde společně oslavili blížící se svátek sv. Floriána, patrona 
hasičů. Městys Křtiny se svým nádherným kostelem Panny Marie Křtinské je významným 
poutním místem, kde se v neděli 25. dubna 2010 představili hasiči ve velké parádě široké 
veřejnosti. Zaregistrováno bylo 608 hasičů ze 46 sborů, avšak víme i o mnohých hasičích       
z dalších sborů, kteří přijeli jen na podívanou a nezaregistrovali se. To je zatím v historii této 
pouti největší účast.  

Slavnost začala průvodem hasičů, který ze křtinského koupaliště vedla děvčata            
z taneční skupiny Glitter Stars ze Slavkova, společně s dechovou hudbou Bivojanka                
z Jedovnic. Následovala skupina praporečníků a za nimi projížděly koněspřežní stříkačky 
tažené koňmi a pochodovali hasiči ze všech zúčastněných sborů. Na závěr byla k vidění 
technika, se kterou hasiči na pouť přijeli. Průvod byl skoro kilometr dlouhý. V půl jedenácté   
páter Tomáš Prnka a páter Jan Peňáz sloužili slavnostní mši, při které vyzvedli účinnou 
pomoc hasičů při mimořádných událostech i v běžném životě a vzpomenuli patrona hasičů sv. 
Floriána. Po této mši byl před kostelem požehnán nový slavnostní prapor krajského sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska Jihomoravského kraje, soška sv. Floriána do babické 
klubovny hasičů a repasovaná cisterna SDH Kuničky. Diváci se poté mohli alespoň                
v myšlenkách přesunout do minulosti, protože hasiči SDH Kanice a Ořechov v dobových 
bílých uniformách předvedli ukázku hašení ohně s koněspřežními stříkačkami s dvěma páry 
koní. Ořechovská „smékalka“ pochází z roku 1877 a kanická také „smékalka“ je z roku 1892.  
V dalším bloku ukázek jsme viděli, co umí hasičská drobotina v kategorii mladších žáků, 
starších žáků a dorostu, jak se připravují na soutěže i na práci hasičů. Vyvrcholením ukázek 
byl poslední blok s předvedením záchrany osob z hořící budovy úřadu různými způsoby. 
Součinnost profi hasičů s dobrovolnými byla perfektní a figuranti na střeše vyvolávali paniku 
opravdu věrohodně. Záchrana byla prováděna jak vyváděním osob ze zadýmené budovy         
s použitím dýchací techniky, tak i sestupem po žebříku, či slaňováním z plošiny nebo 
spouštěním se rukávcem.  

Během celého slunečného dopoledne účastníky pouti provázela dechová hudba 
Bivojanka. Historická hasičská technika byla k vidění na nově upravené ploše před kostelem  
a o občerstvení pro přítomné návštěvníky se mimo místní restaurace staraly i dva stánky SDH 
Kanice a Sivice s polními kuchyněmi ať již s cigárkou z udírny nebo s gulášem. 

Pro pořádající hasiče z SDH Bukovina, Babice n.Sv., Adamov, Křtiny i Kanice to byla 
příležitost k procvičení např. řízení dopravy, přičemž letos nově pomáhala i Policie ČR           
z Blanska, nebo k nácviku koordinace prací při vzniku mimořádné události.  

Zajištění pouti včetně malého občerstvení hasičů při oslavě svátku sv. Floriána by 
nebylo možné bez sponzorů a příznivců hasičů. Letos přispěly společnosti, kterým patří 
poděkování za to, že umožnily hasičům v tak velkém rozsahu společné setkání ve Křtinách. 
Byly to společnosti HAWLE ARMATURY, s.r.o., SVÍTIL PLUS s.r.o., Zemako, s.r.o., 
Červinka,s.r.o., Komfort,a.s., Pavel Čáslava – Čáslava stav, Hasičská vzájemná pojišťovna, 
a.s., dřívější poslanec Parlamentu ČR pan Ladislav Šustr, Inženýrské stavby Brno, s.r.o., 
Vodárenská akciová společnost, a.s., pivovary Starobrno, Gambrinus, společnost JASO 
Střelice, Coca-cola, a.s. 

Příští rok bude rokem desátým od zavedení nápadu P. Tomáše Prnky slavit svátek 
patrona hasičů, sv. Floriána Hasičskou poutí ve Křtinách. Již nyní Vás zveme do Křtin na 
neděli 24. dubna 2011.   

 
Zapsal ing.Vladimír Kalivoda, starosta obce Kanice, za organizační výbor. 


