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Sl'ARl'\ VES. Hasiéijsou nesmazatelné vepsani v podvédomi mistnfch, a neni divu,jejich zbrojniceje centrem zébavy a setkévéni. Foto: archlv sou

Staroveskjt hasiéskjr sbor letos oslavi 130 let
Staré Ves — Ustavujici schﬁze
hasiéského sboru-byla
17. bfezna 1889 a pfihlésilo se

ch ného 30 Einnych élenﬁ.
Technika byla uloiena v kﬁlné

spoleiné s mléticim stroj em a
fédné hasiéské zbrojnice byla
postavena o tfi roky pozdéji,

‘I roce 1902. V obdobi prvni
Svétové vélky byla jednota bez
Einnosti, nékolik Elem‘: muselo narukovat a tﬁ z nich padli.
V roce 1919, symbolicky na
(En sv. Floriéna, byla Einnost
movuobnovena. V pofétku
4). let byla postavena nova

llloinice, Einnost jednoty
V, dokonce ani v pm’:-

béhu 2. svétové valky nebyla
utlumena. ,,Aktivni jednotka
byla a stale je schopna 1"e§it
havérie Eirokého rozsahu.
Kromé poiérﬁ taktéi vypro§tovéni aut,1ikvidaci fmiku
nafty, v neblaze proslulém
roce 1997 to byla samozfejmé
i pomoc pfi povodnich,“ fiké

Znovu byla Einnost mladych
hasiéﬁ obnovena v roce 2013
a souéasné skupina 20 Elenﬁ
se pravidelné ﬁéastni soutéii
v poiémim sportu. Tak jako
v jinych obcich i ve Staré Vsi je
hasiésky sbor éinny v organizaci kulturniho déni. Kromé
plesﬁ pofédé vodéni medvéda,

k Einnosti hasiéﬁ velitel To-

détské dny a da1§i spolefzenské

méé Prochézka.

akce. ,,Tak jako na§i pfedkové

V 50. letech se sbor zaéal

a zakladatelé sboru, tak i my

zaméiovat i na préci s mlédeii, v roce 1957 bylo sestaveno
dorostenecké druistvo ch1apcﬁ a o rok pozdéji druistvo divek, ale jejich éinnost byla
v prﬁbéhu let pozastavovéna.

se snaiime pfispét ke ku1turnimu déni v na§i obci a douféme, Ze generace mladych

-:_.¢

hasiE1"1 po nés bude pokraEo—
vat v tradicich svych pfedkﬁ,“
uzavira Prochézka. (nek)

Vite, Ze...
-V souéasné dobé ma sbor T '

dobrovolnych hasiéﬁ Staré
Ves 74 Elem‘:

- Sbor disponuje automobilem Avia A31 a pfenosnou
motorovou pilou
- Zésahové jednotka obce je
zafazena do IPO V, Eité 9 Elenﬁ

-Starostou sboru je Radek Filipik
-Velitelem zésahové jednotky
je Toméé Prochézka

-Vedouci mlédeie je Pavlina
Prochézkové
-v roce 2002 se druistvo
ﬁéastnilo 1‘1spé§ného pokusu
o pfekonéni svétového rekordu v délkové dopravé vody
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Hasi‘c'i sportuji iv zimé
_

do by si myslel, Ze
maji hasifi zimni
pauzu, protoie

fotbalu, na silvestrovsky béh
Ei na novoroéni pochod.
Iednou z takovych akci byl

letni sezona je

jii 14. roénik Vénoéniho ﬂor-

pryé a ta zimni,

balového tumaje v Radvani-

halové, je§té nezafala, ten by

cich u Ostravy pofédany

se §eredné my/lil. Prévé va-

mistnim sborem dobrovol-

noéni dovolené poskytly

nych hasiéﬁ 28;p1'osince 2018,

mnoho pfileiitosti ke sportevéni, a to nejen tomu hasiE—

Tumaj vznikl na poéest dvou

tskému. A tak se nemélo hasifrﬁ

élenﬁ, ktefi patfili mezi nej—
aktivnéj§i Eleny sboru a jed—

vydalo na speciélni vénoéni
tumaje, at’ ui ve ﬂorbalu nebo

notky, ale velmi mladi podlehli zékefné nemoci.

Vidy v obdobi mezi §tépénem a Tfemi kréli se tak v Radvanicich hraje o putovni pohér, ktery je putovni pouze _ve

chvili, kdy se pfedévé (putuje
k) vitézi. Iinak jetrvale umistén u domécich, bez ohledu na
vitéze. To bylo pféni druistva
SDH Havifov Mésto, které
pied lety'tfikrét po sobé vyhrélo a mélo nérok ho trvale
ziskat.Vzda1i se ho ve prospéch da1§ich roénikﬁ,
Tentokrét se v télocviéné

: Zék1adni§ko1yVrch1ického

V RADVANICZICH u Ostravy pofédali dobrovolni hasiéi ﬂorbalovy turnaj.

tegorii, systémem ,,ka2dy s
kaidym“. A vysledné pofadi?
Prvni misto vybojovalo spo-

leéné druistvo SDH Muglinov
a SDH Michélkovice, druhé

v Radvanicich se§la 4 drui-

misto pak druistvo HZS SZDC,

stva, které hréla podle bé2—

tfeti misto ziskal SDH Radvanice a Etvrté misto spoleéné
druistvo SDH Havifov a SDH

sILvEs1'novsKv' BEH si uzm po-

nych pravidel ﬂorbalu, bez

slednf den v roce v Podébradech.

rozdilu véku nebo jinych ka-

Vratimov. Kaidy si odnesl né—
jakou tu drobnou cenu, ale
mnohem podstatnéjéi byl
spoleéné aktivné stréveny Eas
zavréeny posezenim u traditniho gu1a’1§e uvafeného éest—
nym starostou sborg.
Iaroslava Ceérdlgvé,

tiskové mluvfi SH CMS
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