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DOBRCICE. Dobrovolni hasiéi v Dobréicich vnimaji poiérni sportjako skvélou pfileiitost k udrieni kondice. Foto: archiv sun nobrcnce
-»

Hasifi z Dobréic nejvice poméhaji své obci
Dobréice — sbor dobrovolnych wlety a letni zébavy a Cast Elem’:
hasiéﬁ byl v Dobréicich zaloien se vénovala také ochotnickév kritickém roce 1938, a to zemu divadlu a peéovala o tradijména kvﬁli potfebé ochrany
ce.
mistnich obéanﬁ a jejich ma,,V souéasnosti se né§ sbor
orientuje zejména na pomoc
jetku. Od poéétku svého vzni—
ku se sbor té§il veliké oblibé
obEan1°1m a obci. Samozfejmé
také pofédéme klasické kulmezi mistnimi, ktefi v Eetnjrch
tumi akce jako jsou hasiéské
sbirkéch, dokonce iv prﬁbéhu
druhé svétové vélky, ﬁtédfe
plesy, vodéni medvéda, détské
dny; ale pravidelné organizupfispivali na Einnost i V3‘/zbroj
jem'e i akce tro§ku netradiéni,
sboru a jeho jednotky. Iii v roce 1939 si hasiti postavili zbroj— napifiklad praseﬁi lodé na dob‘réickém rybniku. Zévodéni
nici, pofidili hasiéskou s_tﬁkaEmoc Easu nevénujeme, pochoku a pozadu ne_z1"1sta1i ani s orpitelné jezdime na tradiéni
ganizaci kultumiho iivota
okrskové zévody, ty jsme
v obci Od poéétku svého p1"1ostatné Ioni poprvé po osmi
sobeni sbor kromé hasiéskych
'

cviéeni pofédal také plesy, vy-

letech nevyhréli, a pak pfileZi—

tostné na jiné zévody V rémci
okrsku I-Iomi Mo§ténice. Na
druhou stranu, pokud se rozezni siréna, tak vybéhnou i ti

star§i hasiéi a zajimaji se, jak
by mohli pomoci. Samozfej—
mosti jsou zésahy Elenﬁ na§eho sboru u povodni, kterych
bylo v poslednich 20 letech

nékolik,“ vysvétluje Einnost
dobréického sboru hospodéf
Marek Ostréil. Ieho dédefek
mimochodem sbor zaklédal,

a pirestoie jej podle jeho v1astnich slov k hasiéstvi nikdo cilené nevedl, je znét, Ze v ném

rodinné tradice stopy zanechala a vi, jak dobrou préci
hasiéi v obci odvédéji. (nek)

I Vite, 2e...
- Sbor dobrovolnych hasitﬁ
v Dobréicich byl zaloien
23. Eervna roku 1938
- Prvnim starostou sboru
se stal Josef Uherek a prvnim

velitelem Augustin Ostréil
o Hasiésky sbor Dobréice je
zafazen k jednotkém poiémi
ochrany skupiny IPO V
- Sbor sdruiuje asi 40 aktivnich élenﬁ, z nichi devétje
souéésti zésahové jednotky
- Starostou sboru je Josef Ostréil, velitelem je Vaclav Bernét
- Loni oslavil Sbor dobrovolnych hasiﬁi v Dobréicirh
80 let od svého zaloieni
- Prvni hasiésky V112 — Praga

- byl zakoupen v roce 1951
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{Reprezentanty ocenil ministr
inistr vnitra
Jan Haméffek,

generélni fe-

ditel HZS CR
Drahoslav
Ryba a starosta Sdruieni
hasiéﬁ Cech, Moravy a Slezska
Ian Slémeéka se 6. fmora seéli
s nejlepéimi hasiéskymi sportovci roku 2018.
Ocenén by] v prvé fadé nej—
vétéi sportovni ﬂspéch 1oﬁ—
ského roku, kdy spoleéné re-

prezentace HZS CR a SH CMS
pfivezla z mistrovstvi svéta
v poiérnim sportu druistev na

Slovensku zlatou medaili. Ce§i
tak ziskali historicky poprvé
celkové prvenstvi a doplnili

fadu mistrovskych titulﬁ ve
véech kategoriich.

0 vitézstvi Eeského hasiE—
ského tymu rozhodla Etvrté,
zévéreéné disci lina — poiémi
ﬁtok druistev. e§i se tak se

souétem 11 bodﬁ stali poprvé
v historii mistry svéta v poZamim sportu pro rok 2018
pfed Ukrajinou a Béloruskem.
V jednotlivych disciglinéch
pak jeété putovalo do CR zlato

z béhu na 100 metrﬁ s prekéikami a stfibro ze §tafety

4 x 100 metrﬁ s pfekéikami.
Ministr vnitra ocenil také

Snimky: SHCMS

reprezentaci Zen SH EMS, kte—
ré ze stejného mistrovstvi
gfivezla stfibmou medaili.

Zeny tak navézaly na svﬁj
ﬂspéch z mistrovstvi svéta
v roce 2017, kdy vybojovaly
M
dokonce prvenstvi.

Posledni ocenénou skupi—

STAIR RACE — béh do schodﬁ

nou sportovcﬁ byli tzv. ,,nejtvrd§i has_iEi“. Tedy reprezen—
tace HZS CR v TFA, které se
z1’1East_ni1a 13. roéniku Svéto—
vych hasiéskych her v Jiini

na jeden kilometr s pfev)’I§e—
nim 300 metrﬁ ,kde ziskala

Koreji. I pres obrovskou kon—

hned nékolik medaili dle vé—
kovych kategorii (jednu zlatou, tfi stfibrné

ve v§ech vékovych kategoriich

a jednu bronzovou).
Stejné ﬂspéchy slavili sportovci i na mistrovstvi Evropy.
,,Velmi si véiim vykonﬁ na§ich
hasiéﬁ, ktefi gak fenomenélné
reprezentuji Ceskou republiku

soutéie TFA a k tomu je§té

v zahraniéi. Pfeji jim v nésle-

v da1§ich doprovodnych disciTAHOV.7\Ni LANEM a béhu na
5000 metrfl. Ceské reprezen—

dujicich sezonéch stejné, nebo
je§té lepéi vysledky,“ fekl pfi
slavnostnim ocenéni ministr
5
vnitra Ian I-Iamééek.

tace se zﬁéastnila také zévodu

Nicole Zaoralové

kurenci 7000 1’1Eastnik1°1
z 65 zemi pﬁvezli Eeéti hasiéi
fadu cennych kovﬁ.
Medaile ziskali Eeéti hasiéi

plinéch TUG or WAR — PRE-
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