Nové Pferovsko - 21

Hasi‘c'i v Opatovicich oslavi
pi"i§tirok vjrroéi 130 let
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POéEl'|\IY' SBOR. Hasiéi v Opatovicich si v pFI'§tI'm roce pﬁpomenou vyroéi 130 let od zaloieni sboru. Clenové jednotky roéné vyjiidéji

\/prﬁméru k vice nei tficeti udélostem. Mimo to hasiéi pofédaji nékolik tradiénich kulturnich akci. Foto: archiv SDH Opatovice

Opatovice — Opatovsky hasiE—
sky sbor byl zfizen roku 1889.
Tehdejéi obecni zastupitelstvo
pak pomohlo sboru tim, Ze
,v obci nechalo zﬁdit hned tfi

vodni nédrie a vystavélo skla—
diété. Dobrovolni hasiéi pak
v brzké dobé ziskali do vlastnictvi také Etyfkolovou stfikaEku bez per a Etyfi berlovky.
Plvu-JSTAVBA ZBROINICE
Nérﬁ stpoétu Elemft po druhé
svétové vélce si vyiédal i V)?stavbu nové poiérni zbrojnice,
ta zapoéala V roce 1956 a jii

V roce 1959 byla hotové. V roce
1969 pak byla zahéjena rekon—
strukce a pfestavba poiérni
zbrojnice. V roce 1974 mohla
byt zrekonstruované zbrojnice
slavnostné pfedana do uiivéni.

EXTRALIGA — EXTRATﬁ iDA
V roce 2001 vznikla Extraliga

poiérniho sportu CR a opato—
viéti hasiéi patfi mezi jeji zaklédajici Eleny. Na pfelomu tisicileti druistva 2 Opatovic pa-

tfila v géto soutéii ke §piEce
V celé Ceské republice.
Pod hlaviékou opatovického

sboru soutezl kaidorofné dvé
druistva déti, dorostenci a dorostenky, druistvo Zen, dru2~
stvo muiﬁ a druistvo muiﬁ

nad 35 let. Préce s mlédeii je
pro dobrovolné hasiée velmi
dﬁleiité.
125 LET VE VELKEM STYLU
V roce 2014 uspofédali mistni
hasiEi oslavy 125. vyroéi za1oZe—
ni sboru, v rémci kterych byl
pfipraven bohaty program. Nad
obci napfiklad zaburécel hrom
a od blesku vzplanul oheﬁ jako
pfipominka prvniho do1oZené—

ho osidleni na§i obce pﬁbliiné

2500 let pied naéim letopoEA tern.
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Zésahové jednotka opatovick3’/ch Easto vyjiidi na zésahy
s profesionélnimi hasiéi, pﬁsobi
v ni 30 Elenﬁ . V souéasné dobé
provédéji hasiéi repasi zésahového vozidla Scania a chystaji
rekonstrukci a pfistavbu hasiEémy, ta probéhne v pﬁ§tim
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roce. Na konci roku 2017 bylo

evidovéno 144 c'.1em'1, vfetné 31
déti a mlédeie do 18 let. (job)
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Velkolepé podivané v Liberci. V
~ Hasi‘c'i bojovali o tituly mistrﬁ CR
libereckém Sportpar—
ku se koncem srpna
konalo 47. Mistrovstvi
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Ceské republiky
v po2_érnim sportu druistev

HZS CR a 65. Mistrovstvi Ceské
jxepubliky druistev Sdruieni

hasiéﬁ Cech, Moravy a Slezska.

Tﬁ denni program byl nabity
od réna do veiera a kdo pféel,
uréité l'1€1itO\B1. Vynikajici vi-

day

GUMOg__§‘
5

r

kony hasiéﬁ-sportovc ﬁ,skvélé

atmosféra, bohaty doprovodny
program, to byly kulisy od
prvniho do posledniho dne
éampionétu.
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Togsy KOQKALI
1 311.1 TYGRI
§IiRKA.lIROU§0Vl§ (uprostfed) posunula éesky rekord v béhu na 100 metrﬁ s pfekéikami na hodnotu 15,52
Prvni den obsadili hasiéi tygfi
Home Credit Arenu s ﬁvodni
disciplinou, kterou je atralgtiv—
1 ‘ ‘ stup na cviénou véi. Zeny
T :*-sebou vystup do

i vi
dxyni CR se stala Marketa
Iayuazsbﬁ Delni Cezmné.

se ku |'\dy.Foto: SH CMS

Pékny z HZS Usteckého kraje
pfed Pavlem Krpcem z HZS‘
Moravskoslezského kraje
a Danielem Klvaﬁ ou z SDH
Oznice. Druhy den byly na at—
letickém stadiénu na progra~

te na www.mrps2018.cz.
Posledni den mistrovstvi
byla na programu krélovské
disciplina — poiérni ﬁtok. Dokonalé souhra sedmiflennych
druistev, to je klif k ﬁspéchu.

z HZS Plzeﬁ ského kraje, jejichi
Eas 21,62 s lze sméle pfirovnat
k Boltovym vykonﬁm.
A na zévér celkovi vitézové —
gratulace ieném z SDH Poniklé
v Libereckém kraji, mu21'1m z

giuharli pmfesionélni hasiéi

sportovni komentétor
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Hlavni partner hasiéskdhu SDGYIU

Sledujte Litovel ligu
CTIF z Vala§ského
Mezlrlcl 13. 9. ve

sportu v regionech.
Dékujemegnaiiln partneriam

hasiéskéharsportu hasléslgé -n
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