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Zemfel Karel Richter,

skonal

mezi svjrmi hasi‘c’i
hasiéﬁ Cech, Moravy a Slezska,
Pfibyslav zﬁstala méstem jeho
, srdce. V obfadni sini zémku

Zachariéée z Hradce pfedéval
1 vysoké fédy a medaile zaslouiilym hasiéﬁm a zachr2‘m-

V zemi Ing. Karel Richteg. Starostou Sdruieni hasiéﬁ Cech,

cﬁrn Zivota, pfijimal tam

1“, Moravy a Slezska byl plnych

pfedstavitele nérodnich svazﬁ
hasiéﬁ 2 celé Evropy i zémofi.
Napomohl tomu, ﬁe ﬁstfedni
, archiv svétové organizace
hasiéﬁ CTIF, zaloiené v roce
A 1900 v Pafiii, sidli v prosto—
réch pfibyslavského zémku.
, Pfiznaéné se prévé Pfibyslav
stala mistem néhlého skonu

18 let. Do funkce byl poprvé
zvolen v rgce 2000 na sjezdu
hasiéﬁ ve Zd'e’m1 nad Sézavou.
D1°1véru mu dali i delegéti
da1§ich tfi sjezdﬁ — v roce
2005 v Klatovech, v roce 2010
v Ostravé a naposledy V roce
2015 v Pardubicich. Karel
Richter se narodil 19. listopa—
du 1950 v Opavském Slezsku,
jeho rodnou obci byly Ky1e§o—
vice. Otec byl vesnickym krejEim a trubaéem kyleéovického
spolku hasiE1°1, maminka se na
severni Moravu dostala 2 Ma-

Karla Richtera. Jeho nemoci

vélky. Po stfedo§ko1ské matu-

rite Karel Richter absolvoval
Odbornou ékolu poiémi
ochrany ve Frydku—Mistku a
néslednych sedm let v ni vyuéoval. Poéétkem sedmdesé—
tych let vystudoval Vysokou
§ko1u poiérni ochrany v
Moskvé a po jejim absolutoriu

pracoval jako asistent na katedfe techniky poiérni ochrany a bezpeénosti prﬁmyslu
Vysoké ékoly béﬁské v 0stravé. Z Ostravy pfeéel do Prahy

a ve Svazu poiémi ochrany
pracoval jako vedouci technického oddéleni, pozdéji jako

sevfené srdce se navidy zastavilo brzy po tom, co na
pfibyslavském letiéti, zcela
. zaplnéném poiérnirni auto, mobily a Etyficeti tisici hasiéi,
jejich rodinami a pfiznivci zavelel k zahoukéni siren a zahéjeni nejvétéiho setkéni
vedouci metodického centra
hasiéﬁ republiky v jeji prévé
a ﬁstfedniho hasifiského mustoleté historii. Ve veéemich
zea v Pfibyslavi.
hodinéch se sirény rozhoukaly
Po névratu do Prahy fidil
je§té jednou. Iako hold Zivotu
lganceléf Sdruieni. hasiéﬁ,
Karla Richtera a jako pozdrav
Cech, Moravy a Slezska. Kdyi
jeho posledni ceste vzhﬁru do
byl v poloviné roku 2000
hasiéského nebe. Cest jeho
Ivo Havlik
zvolen starostou Sdruieni
pamétce!
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0}. élifllsport kazdy
tek na CT sport!
jte Mistroystvi CR v poiérnim sportu
ce 30. 8. ve Sportu v regionech.
DékujeFne na§im_;jpa‘ftnert°1‘
za podporu hasii ého spur
hasiéské komunity
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