I vy můžete přispět do svých novin. Podělte se s ostatními čtenáři o vše, co vás ve vašem okolí zaujalo, potěšilo, nebo naopak rozzlobilo. Zde je prostor pro vaše články, názory, verše či zajímavé fotografie všeho druhu. Neostýchejte se ukázat
ostatním čtenářům snímky svých dětí, kamarádů, čtyřnohých miláčků, oslav, zážitků z cest a všeho, co je pro vás důležité. Pište na: reporter.prerovsky@denik.cz nebo reporter.hranicky@denik.cz.
PIŠTE A FOŤTE

Chcete reagovat na dění ve vašem okolí? Napište nám. Zajímají nás vaše názory a postřehy.
Pošlete nebo přineste svůj článek nebo fotografii.

Hasiči zažili větrný závod v Opatovicích
a štěstí z nebe v Troubkách
Velká cena
OSH Přerov
Předposlední červnový víkend přinesl další dva závody
VC OSH Přerov. A to v sobotu
20. června v Opatovicích a v
neděli 21. června v Troubkách. Počasí nás opět nezklamalo a tak jsme stále vyslékali
a oblékali bundy. Sobotní
opatovický závod se nesl ve
znamení větných přívalů, a
proto ne jedno družstvo nedosáhlo očekávaného výsledku a
časy nebyly až tak dobré, a to
jak v kategorii mužů, tak i u
žen. Ani počet soutěžních
družstev nebyl v tento ten nijak velký. Pouze 18 mužských
a 11 ženských týmů si přijelo
pro další potřebné body do
velké ceny. Opatovičtí hasiči
připravili pro závodníky výborné steaky, guláš, kabanos i
párek v rohlíku. Nechybělo
dobré pivo, dostatek nealka,
ale i nanuky.
A jaké výsledky tedy byly k
vidění? Pohybovaly se v rozmezí 17 – 44 vteřin u mužů a 17
– 21 vteřin u žen, v obou kategoriích se však našla i družstva, která svůj pokus nedokončila. Ceny a body za nejlepší umístění si odvezli kluci
z Kunovic za čas 17,32s a ženy
z Radíkova, kterým se časomíra zastavila na hodnotě

17,39s. Druhé místo si vybojovaly holky z Kunovic a pánové
z Mladcové. Nejnižší stupínek
na pomyslné bedně pak patřil
mužům z Radkovy Lhoty a
holkám z Miloticím nad Bečvou.
Mimo to zde soutěžila i
družstva v kategorii Nad 35
let. Zúčastnily se celkem tři
družstva mužů a jedno družstvo žen. Tato doplňková kategorie byla zařazena do přestávky mezi kategoriemi
mužů a žen, což se však mnoha týmům žen nelíbilo.

Nicméně
tuto
kategorii
ovládli muži z Valšovic, za nimi ženy z Opatovic a třetí, o
vteřinu horší muži z Opatovic.
V Opatovicích jako obvykle
ohodnotili pořadatelé poháry
soutěžní družstva až do pátého místa, a také byli oceněni
nejrychlejší proudaři mužů a
žen.
Sobotní větrné počasí v
Opatovicích vystřídalo sluníčko, střídající se s přeháňkami v Troubkách. První přeháňka přišla těsně před zaha-

jovacím nástupem, proto se
nejspíše konal pár minut po
půl desáté. Již od začátku soutěže se mohli závodníci, ale i
diváci občerstvit domácími
zabijačkovými specialitami,
ale i klobásou nebo párkem.
Nechybělo i dobře vychlazené
pivo, nealko, ale i něco ostřejšího.
Co se však v tento den událo
na soutěžní dráze? Oproti sobotě bylo na co se dívat. Bezvětří udělalo své, a tak i časy
se zastavovaly níže. Hned
první soutěžní tým mužů z

Kunovic předvedl krásný
bezchybný požární útok a časomíra ukázala 16,75s, což ve
výsledku stačilo na druhé
místo, neboť je předběhli kluci z Babic, a to o pouhou setinu. Trojici nejrychlejších pak
doplnila Mladcová, s časem
16,96s na pravém proudu, ale
až 17,69s na proudu levém.
Soutěž postupovala plynule
dál a po krátké pauze na přestavění trati pro kategorii žen
začalo opět lehce pršet, a to se
už na základně chystalo první
družstvo žen, a to Špičky. Zda
právě déšť jim přinesl štěstí,
to nikdo neví, ale po krásně
provedeném útoku se časomíra zastavila na hodnotě 16,53s.
Tento čas se už pak žádnému
týmu nepodařilo překonat, a
tak si holky vybojovaly první
místo a do tabulky připsaly 15
bodů.
Těsně za Špičkami skončil
Radíkov, a to s časem 16,62s. I
holky z Kunovic ukázaly, že
šestnáctky umí stříkat, ale
bohužel v tento den pouze na
pravém proudu, na levém to
bylo 17,00s.
Po pátém kole VC OSH Přerov drží v kategorii mužů první příčku Babice se ziskem 82
bodů a v kategorii žen Radíkov s 56 body.
Další, v pořadí šestá soutěž
se koná 4. července v Jindřichově, na louce pod vesnicí.

Zaslala Veronika Biskupová

Dětský den v Nelešovicích potěšil a pobavil

Možná to bylo až moc horké
odpoledne, ale ani přes to, se
nenechaly nelešovské děti odradit a přišli 6. června na hřiště TJ Sokola, kde pro ně SDH
Nelešovice uspořádal tradiční
Dětský den. Odpoledne plné
zábavy, jízda zručnosti na kole, střelba ze vzduchovky,
zkouška znalosti v oblasti
myslivosti a mnoho dalších

disciplín, které byly bohatě
odměněny různými sladkostmi. Celý Dětský den byl zakončeno večerním táborákem.
A pokud nemáte program na
sobotu 27. června, přijďte se
pobavit nebo trochu fandit na
hřiště TJ Sokola Nelešovice,
kde se bude konat již XXXV.
turnaj v národní házené mužů

a zároveň oslavy 110. let národní házené. Celá akce se koná pod záštitou pana starosty
obce Nelešovice. Celá akce započne v 9 hodin. Nebojte se vzít
sebou ani ratolesti. Moře zábavy je připraveno pro děti i
dospělé. Těší se na vás pořadatelé.
Zaslala kronikářka obce
Pavla Zdařilová

