
 

 
 

 
 

Sbor dobrovolných hasi čů 
Záboří nad Labem  

 

 
Vás srdečně zve na  

oslavy  130. výro čí 
svého založení, které se uskuteční  

v sobotu 14. července 2018  
v Záboří nad Labem 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     SDH Záboří nad Labem 
      1888 – 2018 

Železniční  
stanice  
Záboří n/L 

Příjezdová 
trasa vozidel 
- na hřiště 
 
- k účasti 
v průvodu  
 

 

Autobusová 
zastávka 

Hasičská  
zbrojnice 

Směr Týnec n.L. 
 

hřiště 
Farák 

P 
Směr Kobylnice, 
Svatá Kateřina, 
Kutná Hora 

Autobusová 
zastávka 

Záboří n. L. 
- část - mapka 



130 let SDH Zábo ří n. L. – program oslav:  
 

1) 9.00 – 12.30 hodin  
� prohlídka hasičské zbrojnice – výstavka hasičské   

techniky, kroniky, fotografií a dalších pamětihodností 
� prohlídka budov základní školy a mateřské školy 

s prezentací činnosti dětí a pedagogů 
� výstavka kronik a dalších materiálů z historie obce  

na obecním úřadě 
� prohlídka románského kostela sv. Prokopa 
 

2) 13.00 – 14.00 hodin  
� Slavnostní pr ůvod hasi čů obcí od hasičské 

zbrojnice na fotbalové hřiště Farák s doprovodem 
mažoretek, dechové hudby Věnovanka 

� cestou vysv ěcení hasi čského praporu u kostela  a 
položení věnce na hřbitově k uctění památky 
zesnulých členů hasičského sboru 

 
3) 14.00 – 18.00 hodin  

  Slavnostní odpoledne na fotbalovém h řišti Farák: 
� projevy starosty SDH a starosty obce 
� předání vyznamenání členům SDH 
� paralelní sout ěž Železný hasi č  
� ukázky požárního sportu d ětí a staré gardy  
� originální vystoupení zábořských hasiček 
� výstavka historických automobilů – Tatra klub Kolín 
� ukázka historických vozidel Veřejné bezpečnosti 
� skákací hrady pro děti 
� vystoupení mažoretek z taneční skupiny Srdíčko 
� seskok parašutist ů Aeroklubu Kolín 

� projížďky na koních 
� prezentace zásahové techniky Hasičského 

záchranného sboru Kutná Hora 
� prodej a ukázka včelích produktů včetně ruční 

výroby svíček – dílnička pro děti   
� celé odpoledne hraje k poslechu dechová hudba 

Věnovanka 
� vstupné dobrovolné 

 
 4)   20.00 – 03.00 hodin  

� Taneční zábava na letním parketu u fotbalového 
hřiště s kapelou PARAGRAF 202 

� ohnivá show 
� vstupné 100,-Kč 

 
 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO PO 
 CELÝ DEN 

 
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST! 

 
Informace a fotografie o činnosti Sboru dobrovolných 

hasičů Záboří nad Labem, ve kterém z řad mužů, žen i 
mládeže rádi přivítáme nové zájemce o členství a aktivní 
práci, lze nalézt na Facebooku a webových stránkách 

 
https://www.facebook.com/SDHZaborinl 

a 
http://sdhzaborinl.rajce.idnes.cz 

 
Změna programu vyhrazena 


