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Zésahové jednotka pomohla i pi"i véiné nehodé

JEDNOTKA. Sbor mé Svoji aktivnizésahovou jednotku, které by/vé povolévéna k udélostem prfimérné éestkrét do roka. Foto: archiv son Prosenice

Dobrovolni hasiéi z Prosenic nezahéleji
Prosenice — Zaloieni Sboru
dobrovolnych hasifﬁ ve Velkych Prosenicich pfeclchézelo
statku Iosefa Pohan—
‘ vyhofeni
ky v Buku. Pﬁ vodnjmy§lenka
zaloiit spoleény sbor pro obé
obce nedo§1a naplnéni, a tak
bylo ve Velkych Prosenicich
pfijato rozhodnuti zaloiit sbor
samostatné. Stalo se tak na
zékladé ustavujici valné hro—

mady konané 29. dubna foku
1906. V Malych Prosenicich

byl sbor dobrovolnych hasiéﬁ
zaloien mnohem pozdéj i, a2

za druhé svétové vélky. Po
slouéeni obci Malé a Velké
Prosenice v roce 1948 bylo
pﬁstoupeno také ke slouéeni
sborﬁ.

svfacnni Novizno ZNAKU
Vyznamnou udélosti zdej.§iho
sboru dobrovolnych hasiéﬁ
bylo slavnostni svéceni nové—
ho znaku a sochy svatéhoFlo—
riéna. Konalo se v kostele sv.
Jana Kftitele v Prosenicich
v roce 2006 u pfileiitosti sté—

ho vyroéi zaloieni sboru. Pfi . ~

~ této slavnostni pfileiitosti by10 dvéma bjrvalym Elenﬁ m

a funkcionéfﬁm sboru — Ferdinandu Frélichovi a Iosefu
Sehna1ovi— udéleno in memo-

riam nejyyssl hasiéské vyznamenani Réd svatého Floriéna.
KULTURA A SPORT
Na zaéétku roku pofédé sbor
tradifni hasiésky ples, po kte—
rém nésleduje masopustni vo'
déni medvéda, 1’1Eastni se hasiéskych soutéii, poméhé na
Zubrfestu aj. (mak)

Ivite, ze...
- Sbor, éitajici trvale okolo 35
Elenﬁ , mé svoji aktivni 2ésa-

hovou jednotku, které byvé
povolévéna k udélostem pm":mérné Eestkrét do_roka.
- Nejﬁ astéjijsou to popadané
stromy, uvolnéné stfe§ni krytina, likvidace bodavého hmy—
zu nebo technické podpora

profesionélnich hasiéﬁ.
- Letos byla jednotka poprvé
v historii pfivoléna k véiné
dopravni nehodé osobnich

automobilﬁ a kamionu, kde
poméhala s ﬁklidem vozovky.
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Klasici znaji mistry republiky
'

sobotu 28. zafi se na

dého Elena soutéiniho tymu v

Letni stadion ve Dvofe

obou disciplinéch. Tim nej-

Krélové nad Labem
sjela druistva mu21°1 a Zen na
Mistrovstvi Ceské republiky v‘
klasickych disciplinéch CTIF

podstatnéj§im rozdilem od
poiémiho sportu je to, Ze jde v
prvni fadé o preciznost proB vedeni v§ech ﬁkonﬁ a a2 na

.

'

Mistry republiky v k1asic-

Souéésti slavnostniho vyhod-

Muii A (do 30 let): SDH
Frydek
_
Muii B (nad 30 let): SDH
Zibohlavy

noceni mistrovstvi bylo také
vyhléﬁeni celkovych vysledkﬁ
Litovel Ligy CTIF 2018, série
péti zévodﬁ, které se postupné

ZenyA (do 30 let): son

uskuteﬁnilyv HradciKrz’11ové,

Piskové Lhota

“

kém Meziﬁ éi.Vitézi se v kate-‘

Nové Paka
Muii B proﬁ: HZS Kré1ové—

gorii muiﬁ stal tym HZS Kralovéhradeckého kraje a kate—

hradeckého kraje

gorii Zen ovlédlo druistvo SDH

Absolutm’ vitézky: SDH
Piskova Lhota

Velké Mezifiéi.
_
Jaroslava ceérdlgvé,

Absolutni vitéz muii: HZS

druhém misté je rychlost.
Ve §tafeté a poiémim ﬂtoku
CTIF zévodila 3 druistva Zen
(Nové Paka, Velké Mezififi,
Piskové Lhota) a 6 druistev
muiﬁ (Frydek, Chlumec nad

boru CTIF.

Soutéiilo se podle soutéZ—

Cidlinou, Michélkovice, V_lE-

niho fédu mezinérodni hasiE—
ské soutéie V klasickych dis—
ciplinach CTIF. V ném jsou
jasné pfedepsény ﬂkony ka2—

nov M3, Zibohlavy, HZS Kralovéhradeckého kraj e) a hosté
z Polska — Krzeslavice (Zeny) a
Roczyny (muii).

Hlmmi Damler hasifského Sc "

Mistrovstvl’ svéta v poiérnim sportu
dorostu v bulharské Varné.
V‘

'

Sledujte na§e mladé nadéje 4. 10. ve sportu v regionech

~ ‘ asportu a hasiéské komunity
Mecralm parlneh

,_
C

Ostravé, Vlénové, Praze a Vel-

Zeny B (nad 30 let): SDH

Krélovéhradeckého kraje

2018. Nad akcipfevza1izé§titu
hejtman
Krélovéhradeckého
'
kraje Jiﬁ Stépén a generélni
5 feditel HZS CR Drahoslav Ry—
ba, pfedseda nérodniho v3’I—

LITOVEL LIGA CTIF

kych disciplinéch CTIF se stali:

tiskové mluvél’SH OMS
Foto: 5H ems

