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Hasiéi patfi neod ﬁlyslitelné k Hluzovu jii 126 let
.
.
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V PLNE' KRISSE. Snimek z poutnl’ mée svate’ pied kaplf sv. Anny v Hluzové z léta 2014, kdy byl poiehnén novy’ vﬁzjednotky. Foto: archiv SDH Hluzov

Hasiéi v Hluzové hlidaji poiéry, stara'i
se ale také o kulturni iivot v obci
Hluzov — Sbor dobrovolnych
hasiéﬁ V I-Iluzové byl zaloien

na misté starého obecniho
domu.

na podzim roku 1892. Jestliie
v dobéch zaloieni sbor plnil
funkci pfedevﬁim ochrénce
pfed ohném, v padesétjrch letech minulého stoleti se z néj
stala aktivni sloika v obci.
Mezi nejvét§i akce tohoto
druhu patfi napfiklad vybu-

dovéni vyletiété V Lipi. Daléi
velkou akci bylo vybudovéni
obchodu se smiéenym zboiim

MA1i pon PALCEM

ské akce na v}’I1eti§ti V Lipi.
V kvétnu nechybi pfipome—
nuti patrona hasiéﬁ sv. Floriéna, v fijnu pak lampionovy

?VI’te, ie...
- Sbor dobrovolnych hasiéﬁ
v Hluzové byl zaloien na podzim roku 1892. Podnét k za1oZeni sboru v sousedni obci
Cernotin dal katastrofalni poiér, ktery postihl pfede Znémi
1892 blizkou obec Opatovice.
- V letech 1997, 2006 a 2009
se élenové SDH Hluzov aktiv—

KULTURU

prﬁvod. Zeny hasiéky peéou

Aktuélné sbor dobrovolnych
hasifﬁ Eité na §est desitek
Elenﬁ , ktefi se pfedev§im po-

pemikové srdiéka, které se
prodévaji na pouti v éervenci

a jejichi vytéiek je urEen na

né zapojili do odstraﬁovéni

dileji na kulturnim iivoté

charitativni 1‘1Ee1. Na podzim
se uskuteéni vyh1é§eny Py2amovjr bél, ten 1eto§ni v sobotu

v Hluzové a v Cemotjné.

v obci. Po novém roce pofédaji
tradiéni ko§t slivovice i soutéi
o nej1ep§i koléé, vodi medvéda
po vesnici, poféclaji spo1eEen-

17. listopadu v sale hluzovské
hospody. (job)

§kod po niéivych povodnjch
- V souéasné dobé je spolek
organizétorem fady spole—
Eenskych aka’.
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e§i jsou mistry svéta
poiérnim sportu

V eské reprezentaéni tjrrny
se ve dnech 12.—15.zéI'i

2018 zﬁéastnily Mistrov—
svéta muiﬁ a Zen v po2éru sportu v Bénské Bystrici.

’

I cenné kovy tu soutéiilo

muiskych a 10 Zenskych
I n I21 celkem z 18 zemi.
Mistrovstvi zahéjil vystup
v - cviénou véi. Na§im zévod—
'
(nejrychlejéi Markéta
- kové 7,71) se dafilo a za- yvynikajici Easy, které
r-2 ‘ly na vybomé 3. misto.
ipak (nejlépe Iakub Pékny
- 46) obsadili misto étvrté.
Nésledoval béh na 100 me-

- I spiekéikami. Ceské re-

u dmanka §érka Iirouéové
. obou svych pokusech posu—
:= - hodnotu svétového reIv - u na 15,78, resp. 15,48
postoupila do finéle, kde se
‘
bohuiel, nedaﬁlo. Aékoli se

-m

V-

muiﬁ mv prvnich po-

= ﬁplné nedafilo, nako: - v§ech §est zapoéitévanych
1'. c bylo pod 16 sekund. Do

— <-I ‘finale se probojovali

v ‘ c tfi na§i zévodnici — Pavel

Kxpec, Lukéé Kroupa, Daniel
Klvaﬁ a.Do finéle v§ak nepostoupil ani jeden. Soufet éasﬁ
tymu 93,19 byl historicky nejniiéi a muii tak tuto discipli-

nu vyhréli.
Tfeti na fadé byly §tafety 4 x

100 metni Ceéky pfedvedly
krésné pokusy v Easech 62,27
a 60,36, kterymi si zajistily
bronzové, resp. stfibrné me-

daile! Muii nastupujici s Eislem 14 zastavili Easomiru na
hodnoté 55,75 a obsadili
2. misto.

mxo §4MP16N1 Vina:-:c
POPRVE
Pfed posledni disciplinou, po-

Zémim ﬁtokem, byli muii na
prflbéiném 1. misté spolu
s Rusy a Bélorusy se stejnym

souétem bodﬁ za jednotlivé

discipliny. Cesky tym svﬁj
prvni pokus zvlédl v Ease 28,83

a druhy za 28,77 s. To staéilo
na 4. misto. Naproti tomu Ru-

sﬁm a Bélorusﬁ mse vﬁbec

nedafilo. Ce§i se tak se souftem 11 bodﬁ stali poprvé

H lavni partner
hasiéského

sportu

v historii mistry svéta v poZémim sportu pro rok 2018
pied druhou Ukrajinou a tietim Bélotuskem. Opaéné byla

situace mezi Zenami, kde byly

c‘.e§ky na prﬁbéiném druhém
misté o Etyfi body za Ruskami.
'I‘y na poiémim ﬁtoku neza—

Nedléili parmﬁ

véhaly. fJtoky na§eho tymu se
nepovedly podle pfedstav. Cas
27,95 staiil na 4. misto z ﬁtokﬁ
a stﬁbmou medaili v ce1kovém hodnoceni MS.

Jaroslava éeérdlové,
tiskové mluvéiSH EMS
riom: SH Cans

