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v Dfevohosticich posvétili

nové vozidlo hasiéského sboru

DECHOVKY I SVECENI VOZU. Setkéni dechovek se v Dfévohosticich koné jii 25. let, letos zde byl v rémci jubilejni akce vysvécen novy hasi6sky' vL°Jz, ktery dfevohostickym dobrovolnym hasiéﬁm pomﬁie pfi nejrﬁznéjéich zésazich. Foto: archiv sou Dfevohostice
i
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Dfevohostice — V roce 1880
do§1o v Dfevohosticich k prvnim jednénim o zfizeni hasiE—
ského spolku podle vzoru
okolnich mést. Byla dokonce
zakoupena ruéni stfikafka,
které byla uschovéna na radnici. My§lenka zfizeni hasiE—
ského spolku v§ak kvﬁli malému zéjmu ze strany obéanfl
”
imésteéka, ktefi je§ tehdy plné nepochopili jejifjrznam
a brali ji jako nepo febnou

Dne 7. Eervence 1884 zakoupila
obec pro potfeby sboru od fir-

my Smékal a vdova — Cechy

pod Kosifem 2a 800 zlatych
jednoproudni hasiéskou sti'i—
kaéku. V kvétnu roku 1885 byla teprve svoléna prvni valné

zajistili plynuly prﬁtok vody
pod mosty a lévkami, také od-

Eerpévali vodu ze zatopenych
sklepﬁ. Pozdéji pomahaji s
evakuaci osob. V boji s Zive1—
nou pohromou poméhali také
v Troubkéch na Pferovsku.

hromada hasiéského sboru za

ﬂéasti S0 Einnych Elenﬁ .

MA1i svona MUZEUM

Povonnﬁ v ROCE 1997

Podnét k vybudovéni
hasiéského muzea pf'i§eI v roce

V nedéli 6. Eervence roku 1997

2004. V roce 2006 byla

se jindy poklidné fiéky Bys-

zpracové projektové studie
1
hasiéskéh muzea. Sbor
dobrovolnych hasiéﬁ
odpracoval mnoho

novotu, téméf upadla v zapo—

tfiéka a Radkovka méni*v roz—

mnéni. Obéany se daﬁ piemluvit ai o Etyfi roky pozdéji.

vodnéné feky. Proto nastoupili
mistni dobrovolni hasiéi, ktefi

‘

brigédnickych hodin na
zvelebeni prostor v pfedzémfi,
které dfive slouiily jako
prédelna a su§érna pﬁ ﬂstavu
sociélni péée. Slavnostni
otevfeni muzea probéhlo na
konci srpna roku 2009.
K vidéni je zde konéspfeiné
stfikaéka z roku 1842.

NOW Haslésx? v1"Jz
V rémci festivalu Setkéni
dechovek, ktery se zde

uskuteﬁnil letos V Eervenci, byl
posvécen novy zésahovy vﬁz
mistnich hasiE1’1. (job)
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Euregiocup 2018:
e stfedu 1. srpna odjel
tym reprezentace
muiﬁ - juniorﬁ a Zeny jednotlivkyné na
mezinérodni zavod Euregio
01p 2018 do némeckého mésta
Zeulenroda. Patek patfil individualnim disciplinam — béh
na 100 metrfi s pfekaikami
a vystup na cviénou véi, sobota pak finalovych béhﬁm
a kolektivnim disciplinam.
V té prvni byl 2 muiﬁ nej—
lychlejéi Luka§ Kroupa éasem
16,12 pfed Patrikem Kliglem

06,24) a Richardem Svaéinou

(16,39). Mezi ienarni pak zvi—
tézila Markéta Markova Easem
16.80 pfed Kamilou Barto§ko—
vou (16,97) a Monikou Mare-

iovou (17,07). Sobotni finalové

~ v zakladnich kolech neju ej_§im muiem Easem 14,89

- c b Cermak, ktery ve finale-

.Mezi Zenami opét vladly
é zavodnice, kdyi ziskaly
zékladnich kolech i v sabot-v finale — 1. Markéta Mar‘

. 2. Petra Chovancova,
Kamila Bartoékova.

V souétu bodﬁ za obé discipliny, tedy ve dvojboji, se nej—
1épe_ z naéich umistil stfibrny
Dominik Soukup. V kategorii
Zen se na medailovych pozicich sefadily Markéta Markova
pfed Kamilou Bartoékovou
a Ianou Dipoldovou.
Na§imjunion'1m se daﬁlo
také v kolektivnich disciplinach - Stafeté 4 x 100 metrﬁ

a poiamim ﬁtoku. Ve étafeté

kup, Richard Svaéina, Iifi

skvélym Easem 55,47 zvitézili
a v ﬁtoku brali éasem 26,50
Etvrté misto. V celkovém
souétu bodﬁ za umisténi ve

Skodny a trenéfi Miroslav
Pékny, Zdenék Prodélal, ma-

v§ech disciplinach celou soutéi
vyhralij Sloieni tymu juniorﬁ:

Barto§kova, Dominika Caltova,
Jana Dipoldova, Petra Chovan—
cové, Monika Mare§ova, Markéta Markova, Gabriela Szen-

ségka Iitka Strouhalova.
Zeny jednotlivkyné: Kamila

Jakub Cermak, Dominik Cha-

lupa, Iakub Kasal, Patrik Kligl,
Luka§ Kroupa, Dominik Ma§ek,
Luka§ Richter, Dominik Sou-

Jamslava Eeérdlovi

dreilové.

Foto: Irena Spaékové

ékypohér z Kamence 16. 8.
u=v regionech.
Dékuj-eiine na§irn;p.artnerL":m
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za podporu hasiiského sportu
hasiéské komunity
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