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Hasi‘c’i v radéanech maji
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HRADCANY. Clenové Sboru dobrovolni/ch hasiéﬁ zapojuji do celé Fady soutéii, k térn nejprestiinéjéim path’ Radslavské pfilba. Foto: archiv son Hradﬁ any

Hasi‘c'i z Hradéan poméhaji pies 100 let
Hradéany - O zaloieni Sboru
dobrovolnych hasiéﬁ v Hrad—
éanech se nejvice zaslouiil
Franti§ek Skéla a Ladislav Vacu1ik,kte1"i si k ruce pfibrali za
jednatele sprévce ékoly Jana
Ianeéku. Stanovy byly podepsény 28. ledna 1913 a jeété
tentyi den poslény ke schvé—
leni mistodriitelstvi do Brna.
Slavnost zaloieni sboru se
konala 24. srpna 1913.

ZASAHOVALI pfu 1>ovoDNicH
Dnes mé Sbor dobrovolnych
hasiéﬁ v Hradéanech 43 Elenﬁ
a na svém konté fadu néroE-

nych zésahﬁ. Raritou technického zézemi je historické
koﬁské stfikaéka, které proéla

rekonstrukci. Dobrovolni
hasiéi zasahuji nejéastéji
v samotnych Hradifanech, a to
pfi poiérech sklédky nebezpeéného odpadu.

,,Nejvice zésahﬁ jsme méli
prévé na zdej§i sklédce, které
letos hofela dosti éasto. Vyjiidime ale i k likvidaci sr§nich

hnizd a nebo lokélnim zép1a—
vém,“ pfibliiil velitel sboru

Pavel Michélek.
Prévé pfi povodnich se

zdej§i hasiéi osvédéili. Pomé—
hali nejen obyvatelﬁm Troubek, které postihly niéivé za-

plavy v roce 2010, ale i katastrofou zdevastovanym Hefmanicim na Liberecku.
Podle starosty Sboru dob-

rovolnych hasiéﬁ Jaroslava
Valentika se hasiéi zapojuji do

celé fady soutéii. K tém nejprestiinéj§im patﬁ Rads1av—
ska pfilba s mezinérodni
ﬁéasti, na které se v nejri'1z—
néj§ich disciplinéch kaidy rok
utkaji dobrovolni hasiéi z celého kraje.
Dobrovolni hasiéi v Hrad—
Canech si 21. zéfi vyzkouéeli
také taktické cviéeni. ,,]edna1o
se 0 nécvik likvidace poiéru ve

§ko1e, spojeny s evakuaci déti
a zaméstnanc1°1,“ upfesnil Jaroslav Valentik.
Sbor dobrovolnych hasiéﬁ
pofédé rﬁzné kultumi a spo-

leéenské akce - vodéni’med—
véda nebo hasiéské plesy. (pu)

Vite, Ze. ..
- Sbor dobrovolni/ch hasifﬁ
ma dnes 43 Elenﬁ , z toho devét tvoﬁ vyjezdovou jednotku 4
- Mlédei sbor nemé, ale zdej§i
déti dojiidéji do sousedni
vesnice - Pavlovic u Pferova.
- Technické vybaveni: Ford
Tranzit, 2 x plovouci éerpadlo,
1 x elektrocentréla, 1 x benzinové kalové Eerpadlo, poiémi
pfivés na P512, 1 x P312, 2 x

DS 16, cisterna Skoda 706.
- Nejvét§im ﬁspéchem je
umisténi na pfednich pfiEkéch v‘ soutéii Radslavské
pfilba, SDH z I-Iradifan bra]

v minulych letech bronzi
Etvrté rnista.
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‘Ve Varné ném cinkaly medaile
.,_

e dnech 24.—30. zéfi se
konalo Mistrovstvi
svéta dorostu v po2érnim sportu v bulharské Varné.
Na§i republiku reprezentovala

26Elenné vyprava a vedla si

c

historicky nejlepéi souéty Easu
do t3’/mové soutéie a celkové
se umistily na 3. misté. Ani
dorostenci nezﬁstali pozadu.
Také tam si néktefi vylep§i1i
osobni rekordy a vjrsledné Ea-

V pétek byly na programu
Etafety 4 x 100 metn°1 s p1"e—

kéikami Naée dorostenky
v prvnim pokusu zabéhly ve_douci Eas. V druhych pokusech
se pied né dostala dvé druistva a étafeta ve s1oZeniApo—
lena Kasalova, Katefina Boroviékové, Katefina Vébrové a
Klara Hulinska uhajila bronzovou medaili. Dorostenci
nastoupili ve tfetim rozbéhu

a bylo se na co divat. §tafeta
ve sloieni Luké§ Bubeniéek,
Iifi Cervinka, Luké§ Mika a Iifi
Volejnik Easem 56,64 s vybo—

MEDAILOVA IEEKA
ZA §AMPIONATEM

Poiérnimi ﬁtoky Mistrovstvi
svéta konéilo. Nejprve starto—
valy dorostenky, druhé {nisto
z ﬁtokﬁ znamenalo pro Ce§ky
v celkovém hodnoceni 1’12asnou bronzovou pfiéku. Dorostenci v Eesk)’/ch dresech ta-

ké lépe zvlédli sv1°1j druhy pokus a éas 20,80 znamenal
2. misto z poiérniho ﬁtoku
a v souétu v§ech disciplin také

oni Vybojovali tfeti pfiéku.
Jii‘|’ Baumruk.
sportovnf komentétou

jovala stﬁbrné medaile.

velmi dobfe. V individuélnich
.r_

disciplinéch je dorost rozdélen
do téchto vékovych kategorii —

rnladéi (13-14 let), stfedni '

(15— 16 let) a star§i (17-18 let).
Zahajovaci disciplinouvbyl
vystup na cviénou véi a Ce§ky

Foto: 5H CH:

sy do soutéie druistev staéily
roynéi na bronzovou pfiéku.
Ctvrtek patfil béhu na
100 metrﬁ s pfekéikami. I zde
dévéata vybojovala celkové
tfeti misto, navic Klara Hu-

pfedvedly skvélé vykony.

linské si ve finéle dobéhla pro
bronzovou medailil Také naéi

Polovina z nich si vy1ep§ila
osobni rekord. Dorostenky
zapsaly ve v§ech kategoriich

dorostenci si zapsali 3. misto.
A opét jsme zaznamenali piekonévéni osobnich rekordﬁ.
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