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Hasiéi jsou sp ortovci télem i du§i
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DRAI-|0TI.I§E. Sbor dobrovolnych hasiéﬁ v Drahotuéich za tﬁ roky oslavi celych 140 let od zaloieni. Foto: archiv son Drahotuée

Sbor vznikl kv1°1li nezadriitelnému poiéru
- Sbor dobrovolnjrch hasiéﬁ
Drahotu§e — vznik sboru

v Drahotuéich byl zaloien
roku 1892 p0 poiéru obce
- Hasiésky sbor Drahotu§e je

pétef naéich soutéinich drui-

asﬂlla.fada Elem‘: byla po-

2. svétové vélky byl sbor velmi
omezen, 5 Elem": sboru bylo
umuéeno a zabito némeckymi
okupanty. Po vélce sbor navézal na svou pfedchozi Einnost a v §edesatych letech byla koneéné vystavéna poiémi
zbrojnjce. Novodobé historie,
tecly konec 20. stoleti a zaEé—
tek 2]. stoleti, byla podle starosty sboru Ladislava Kout—
ného velmi ﬁspééné. ,,Dobfe
jsme si vedli zejména v ohledu
vychovy na§eho potéru. Mladi
hasiéi se umisfovali na piednich mistech na soutéiich
okresu i mimo néj. Z téchto
iékﬁ ném vyrostli zdatné Zeny

ni cyklistického §e1a marato-

nych hasifﬁ v Drahotuﬁ fich

Idéna k vojslm. I V dﬁsledku

a zdatni muii, ktefi ted‘ tvoﬁ

nu.' fiké pyﬁné starosta. (nek)

137 let od svého mloéani

dobrovolnych hasiéﬁ zapfiEi-'
nila pohroma v roce 1882.
Obec postihl poiér, ktery zniEil polovinu Lipenské ulice.
Z iniciativy Antonina Majera
se 30. dubna 1882 obéané se§1i
na radnici a usnesli se zfidit
spolek dobrovolnych
Prvnimi deny spolku bylo 30
obéanﬁ a pfedsedou byl zvolen Antonin Majer. Iak §el Eas,
pfibivalii Elenové sboru
a narﬁstalo mnoirstvi techniky, tom ohdobi bylo v§ak nam§eno udélostmi 1. svétové '
vailky. Tm vélka sbor téice

stev a néktefi jsou také funkcionéfi naéeho sboru.“
Od roku 2013 se ustélil poéet

Elenﬁ zésahové jednotky, kte—
ré se pravidelné ﬂéastni §ko-

leni a tematickych taktickych
cviéeni. Hlavné je v§ak p1"'i—
pravena pomoci obyvatelstvu

pfi iivelnych pohroméch. ,,Né§
sbor pofédé nejen kultumi,
ale hlavné sportovni akce,

napfiklad Velikonoéni turnaje
ve stolnim tenise dospélych
a tradiéni fotbalové maEe Ha-

siéi versus hasifky, a na§i Elenové se jako pofadatelé \1East-

zafazen k jednotkém poiémi
ochrany skupiny JPO V
- V souéasnosti mé sbor
62 aktivnich Elenﬁ , zésahové
jednotka tfinéct Elenﬁ
- Starostou je Ladislav Koutny
st, velitelem Daniel Dlesk
- Sbor pravidelné pofédé

Anenské zébavy; vodéni
medvéda, poiémi soutéie
O Pohér osadniho vyboru, VeIikonoéni tumaje ve stolnim
tenise dospélych a daléi
- Letos oslavi Sbor dobrovol—‘
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Pfiprava na ,,malou olympiédu“
aidé Etyfi roky se
sejdou hasiéi
z celého svéta na
takzvané hasiéské
olympiédé. Pf'ije—
'

.

dou tymy déti i dospélych

soutéiicich v klasickych disciplinéch CTIF, ale také dospéli startujici v poi:-‘lmim
sportu. V poloviné Etyfletého
cyklu se koné ona malé olym—
piéda, XXII. Mezinérodni setkéni hasiiiské mlédeie, které
se uskuteéni v éervenci ve

Evycarském Martigny.
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Ceskou republiku budou

reprezentovat Etyﬁ druistva —
obhéjkyné zlata z Opole (2015)
a Villachu (2017), dévéata .
z SDH Piskové Lhota. K nim se
‘
pfipoji tjlmy postupujici
z podzimniho kvalifikaéniho
zévodu v Litomy§li. Dévéata
z SDH Raékovice a chlapci
z SDH Bludov a SDH Piskové
.
Lhota.
Aktuélné se druistva podle
svych moinosti vénuji zimni
pfipravé. Na jafe se uskuteéni
dvé spoleéné soustfedéni —
v Eervnu a tésné pied odjez—
dem do Martigny. Po celou

jelikoi vékové sloieni u k1asickych disciplin CTIF zname—
na vyhodové Ci naopak nevi]-

bo Eeské vyroby. Oboje jsou

hodové body (sekundy). UrEi—

podobné vykonné, dokéii

té se véichnj budou snaiit, ab,y

produkovat rychleji _vét:§i objem vody, maji tedy silnéjﬁi

se podafilo nastavit vékovy
prﬁmér nejvice na 14 let.
Tymy se zaméfuji ui i na
konkrétni techniku, protoie
Mezinérodni komise mlédeie
CTIF jii potvrdila, Ze diberové
stfikaéky v Martigny budou od

firmy Rosenbauer. A tady nastévé velky ﬁkol — zvlédnuti
pumpafské techniky.

dobu pfipravy maji véichni
trenéfi moinost konzultovat

zejména otézky ohledné
zmény pravidel se v§emi tfemi
mezinérodnimi rozhodéimi

2 fad SH CMS. Pracuje se piedev§im na kondiéni pfipravé
a testuji se mladéi zévodnici,

PivovarnI’c’i

z Litovle hasiéﬂm
Va 125 leté historii Pivovaru Litovel mnohdy
zaséhly neoéekévané pﬁrodni iiviy pFiné§ejici
zkézu ~ poiér, povodné i niéivé tomédo. A prévé
v téchto sloiitj/ch situacfch vidy pfispéchali na
pomoc dobrovolnii profesionélni hasiéi.
' Proto
se Iitovelétf pivovarnici rozhodli na jejich
poéest uvaﬁt pivo a podékovat tak.za jejich
obétavost, odvahu a pfipravenost zaséhnout
tam, kde jsou ohroieny iivoty lid? i dal§I' hodnoty.

Dej Bflh §tést|' a

Dlouholety Iitovelsky stédek Petr Kosteleck)?
s pivovarniky uvafil pivo hasiéfzm na m1’ru_
Neﬁ ltrovanysvéﬂy’ leiék 5 vyraznou hofkosti
a aroma, kteréje dosaieno pouiitfm nékolika
druhﬁ Ceskych chmelﬁ. Intenzivni syté zlaté
_barva, bohaté snéhobilé péna a Stfedm’ plnost

napiﬁuji da|§.i smysly. Nechybi ani Fédny Fiz, ktery’
vzniké dlouhym dozrévénim v ieiéckych sklepfch.
U vérek asistovali dobrovolni i profesionélnf hasiﬁi
z mésta Litovel.

Diberové stfikaéky u né§ bé2—
né pouiivané, jsou polské ne-

vytlak. U stfikaéek Rosenbauer se musi aplikovat
technika jiné, protoie jsou
méné vykonné, maji slab§i
vjrtlak a je tfeba najit ten
,,nej1ep§i recept“. Ie p1"ed nimi
tedy je§té velky kus préce.

Iaroslavg feirdlové,
foto: SHCMS

