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asiéi v fzikovicich zasahuji u nékolika
. hi’: roéné, staraji se ale i o kulturu
< - -- - Rikovsky sbor
sé a olnychhasiéﬁ byl za-

.

u roku 1897 a do dne§ni
si drii svou pozici mezi

I . v-..:I iv obci. Nejstaréi za-

-T V 2 opoiaru v§ak pochézi
* z mku 1841, kdy vyhofel
' =a -V pivovar, podsedek Eis39a v§echny chalupy z dolI - konce vesnice.

~. - DSLAV povbnnﬁ
ace 1997 se mistni hasiéi

T

K. «

pfipravovali na oslavy stého
vjrroéi zaloieni sboru, namisto
toho ale v de§ti Eerpali vodu
z obce, poli a zahrédek Pfi
da1§ich 'povodnich v roce 2010
a 2011, ocenili pomoc okolnich
sborﬁ, které poméhaly Eerpat
vodu.

MA]i soU'ri:iNi DRU2s'rvo
Role soutéinich druistev je
rﬁznorodé. Kaidoroéné se
hasiéi ﬁﬁastni okrskového

cviéeni, nofnich soutéii
a memoriél1°1,které jsou spi§e
setkéni s pfételi s tro§kou té
soutéiivosti. Déti se pravidel-

né na svych soutéiich obsazuji prostfedni pfiéky.

zAsAHv I KULTURA
V obci pofédaji hasiéi nflzné
akce, pfi kterych se pobavi
nejen déti, ale i dospé1i.V obci
se tak napfiklad drii tradice

vodéni medvéda. (job)

Vite, Ze...
o Rikovsky sbor dobrovolnych
hasiéﬁ byl zaloien roku 1897.
- V souéasnosti ma sbor 75
Elenﬁ , z toho 15 déti a 20 ak-

tivnich dospélych, ktefi se
staraji o chod sboru, soutéie
a rﬁzné akce pro spoluobéany. 7
- Iednotka pak éité zhruba

15 <':1en1'.‘1.

- K V)’/bavé mistnich hasiéﬁ
patfi zésahové vozidlo Avia,
proudové Eerpadlo Heron, kalové Eerpadlo Heron, kalové
Eerpadlo 380 V, e1ektrocent-

réla, motorové pila, rozbru§ovaci pila Ei odsévaé koufe.
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Litovel li
1eto§nirn roce byla vy-

h1é§ena Litovel liga
CTIF. Znéme mista
konéni soutéii, kterymi byly
Hradec Krélové, Vlénov, Praha,

Ostrava a finale ve Velkém
Mezifiéi. Vime také, ie absolutnimi vitézkami se staly Zeny SDH prévé z Velkého Mezifiéi a muii HZS Krélovéhra-

deckého kraje. Celkové vyhlé—

* §eni ligy probéhne na Mis-

trovstvi Ceské republiky v
CTIF ve Dvofe Krélové nad
Labem 28. zéfi.
0 vysvétleni pojmﬁ jsem
poiédal Stanislava Kratochvi—
la, starostu SDH Velké Mezifiéi
a zéroveﬁ hlavniho pofadatele
a rozhodéiho soutéie.
V jakych kategoriich se souté-

ii?
,,Souté2e se pofédaji ve
’ tfech kategoriich, a sice dobrovolni hasiéi, profesionalni
T - hasiéi a Zeny, v mezinérodnich
soutéiich jsou je§té druistva
ve dvou tfidéch — ,,A“ bez za-

poéteni vékovych bod1°1 a ,,B“
se zapoétenim vékovych bod1°1,
tedy strucne reéeno 30+.“

v jakych disciplinaich druistva

soutéii?
,,PoZérni ﬁtok nasucho, ve
‘kterém d1'u2".stvo tvofi devét

zévodnikﬂ a §tafeta s pfekéikami s osmi soutéiicimi. ]e
zéroveﬁ pfedepséno, jak maji
byt zévodnici ustrojeni. Nastupuji v nérodnim hasiéském
obleieni, které zahrnuje zasahovy oblek, hasiéskou pfilbu, hasiésky opasek s karabi—
nou nebo hékem, vysoké nebo

Memami parmen
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Pivovar Litovel doprovézl’ naée
reprezentanty za svétovymi Llspéchy na

I\/IS v poiémim sportu v Banské Bystrici.

kotnikové boty, které nesméji
byt opatfeny na podréikéch
hfeby nebo koliky.“

misto jedné kladiny bariéru
vysokou sto padesét centime-

trﬁ.“

jednu rouru 80 cm v prﬁméru

A jé je§té dodém docela
podstatnjr bod: mezinérodni
hasiéské soutéie jsou pofédény ke zvy§eni ﬁrovné vycviku,
neméné dﬁleiité je véak utuiovéni kamarédskych vztahﬁ
mezi hasiéi.
.Ii‘r'|' Baumruk, sportovni

dlouhou 8 metrﬁ .Muii pak

komentétor Foto: sH «ms

§tafetov}" béh bivé oznaéovén
za krélovskou disciplinu. Co
zahmuje?

,,BéZi se 8x50 metrﬁ ,Zeny

maji na dréze dvé kladiny 60
cm vysoké a 6 metrﬁ dlouhé a

