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V Cechéch péstuji spolkovjr iivot
.<-

"'

(EEC!-IY. Hasiéﬁ mslouii automobil AVIA, |d:ery' proéel v roce 2014 rozséhlou pfestavbou, na nﬁ se podﬂeli i élenové sboru. Foto: archiv son Cecny

Déti vedemeke vzéjemnému respektu
éechy — Sbor dobrovolnych
hasiéﬁ byl v obci Cechy zalo-

.Vtte, ze...
o Sbor dobrovolnych hasiéﬁ

ce 1997,“ vzpominé na zésahy

rnistnich hasiéﬁ starosta sbo-

ru Michal Odloiilik.
Zen roku 1953. Dnes pod veV souéasné dobé sbor tvoﬁ
denim velitele Antonina
63 E1enL'x.Titvo1"i mimo jiné
Mrézka slouii k zabezpeéeni
i sportovni druistva. Obec Ceobce pied poiéry a jinymi iivelnymi pohromami. VYjez- V
chy bude v hasiéském sportu, 1
dové skupina, Eitajici 10 muiﬁ , v1eto§ni sezéné reprezentovat
roéné vyjiidi asi ke dvéma zeijedno druistvo ien, jedno
druistvo muiﬁ kategorie nad
sahﬁm na ﬁzemi obce. ,,Pokud
budeme mluvit 0 novodobé
35 let a dvé druistva déti.
historii na§eho sboru, nejni,,Neméme stélou tréninkovou
Eivéjéi poiér pamatujeme
plochu a oddil neopljrvé velz poéétku ledna roku 2015,
kou soutéini ctiiédosti, jako
kdy hofela stolafské dilna, ale
u jinych sborﬁ, ale déti védeme ke vzéjemnérnu respektu
nejnaroénéjéi byla nepochyb—
a pochopeni dﬁleiitosti sponé pomoc pfi povodnich v ro-

lupréce ve svém kolektivu.
Skvélou préci tu odvédéji vedouci mladych hasiE1°1 Lenka
Gazdové a Ivana Michélkové,
za to jim patﬁ velky dik,“ dodévé starosta Odloiilik.
K pravidelnym Einnostem
sboru patfi pomoc obecnimu
ﬁfadu pfi pfipravé areélu
mistniho koupaliété. Hasiéi

péstuji i kulturni iivot v obci,
a to v podobé tradiéniho hasiéského plesu. Ani spolkovy
Zivot nezﬁstavé stranou. B3‘/Va
kromé tradiénich akci o1<o1"enén napfiklad spoleénym let-

nim grilovanim a vylety. (nek)

v Cechach byl zaloien roku
1953, letos oslavi 66. vyroéi

- Hasiésky sbor Cechy je za-

fazen k jednotkém poiérni
ochrany skupiny IPO V
- V souéasnosti mé sbor
63 aktivnich Elenﬁ , zésahové

jednotka deset Elenﬁ
- Starostou sboru j e Michal
Odloéilik, velitelem Antonin
Mrézek
- Sbor pravidelné pofédé
v areélu pod koupali§tém
soutéi v poiarnim ﬁtoky

,,O pohar starosty obce Cechy‘.
Letos na podzim (15. zéﬁ) se
uskuteéni ui jeji 27. ménik
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Spoleénﬁ setkéni dobrovolnjrch
hasiéﬁ Ceska a Slovenska
e dnech 26. a 27.

Program zahéjil prezident
DPO Pavol Celuch, ktery shrnul hlavni oblasti Einnosti

fmora se ve slovenské Galanté

slovensk)‘/ch dobrovolnych
hasiéﬁ — preventivné v}’Ichov—

uskuteénilo setkéni pfedstavi-

' _te1i’1 Eeskych a slovenskych
dobrovolnych hasiéﬁ, resp.

né éinnost, préce s mlédeii,

organizaéné -prévni zé1eii-

Sdruieni hasiéﬁ Cech, Moravy

tosti. Zékladni organizaéni

a Slezska a Dobrovolné po2ér—

jednotkou DPO je Dobrovolny
hasiésky sbor — 2357 short“: je
dnes na 90 000 élenﬁ.
Z prezentaci vyplynuly né-

ni ochrany Slovenské republiky (DPO). Ve stfedu doplnéné 0 setkéni také s vedenim

Mad'arského hasiéského svazu. Na programu byla prezentace Einnosti obou spolkﬁ a

vzéjemné pfedéni zkusenosti.

které vyznamné rozdily v
préci obou spolkﬁ. Na Slovensku by] v roce 2014 schvélen
zékon 0 dobrovolné poiémi

ochrané, ktery upravuje predevsim systém organizace a

financovéni Dobrovolnych
hasiéskych sborﬁ obci (jedno—
tek). Prévé DPO zajisfuje admiriistrativni a statistické
Einnosti a pfimo ziskévé statni finanéni prostfedky, které
déle rozdéluje DHSO. Jejich
éinnost ﬁdi, podobné jako u
nés, Hasiésky a zéchranny
sbor SR 5 tim také souvisi jiné
podoba prezidia DPO, které

zaméstnévé 57 pracovnikﬁ.
Rozdilné je také éinnost s
mlédeii. Na Slovensku pracuji

Slémeéka pozval slovenské

s 8000 détmi a mlédeii ve vé-

kolegy na jednéni do Ceska, na

ku 8-18 let a vénuji se V)’/hrad—

némi by se jii mélo diskutovat o konkrétnich projektech
spolupréce. Druhy den se k
jednéni pfipojili také pied-

né discipliném hry Plamen a
sportu. Slovensti kolegové

nejsou Eleny Rady mlédeie
Slovenska a chybi také prévni
podklad pro podporu préce s

Proto se Iitovelétn’ pivovarnfci rozhodli na jejich
poéest uvaﬁt pivo a podékovat tak za Jejich
obétavost, odvahu a pfipravenost zaséhnout
tam, kdejsou ohroieny iivoty lidi i daI§u’ hodnoty.

Déj Bﬁ h Etésti a Ohni zmar...

Na zévér starosta SH CMS 1.

stavitelé Mad'arského hgsié—
ského svazu, s nimi SH CMS
uzavfelo dohodu o spolupréci.

mlédeii ze strany stétnich orgénﬁ, kterym je u nés napﬁ—

Iaroslavg Ceirdlové,

klad titul Organizace uznané

foto: SHCMS

Pivovarnici A
z Litovle hasiéﬂm
Ve 125 Ieté historii Pivovaru Litovel mnohdy
zaséhly neoéekévané pffrodni iivly pfinésejicf
zkézu — poiér, povodnéi niéivé tornédo. A prévé
v téchto sloiit)’/ch situacich vidy pfispéchali na
pomoc dobrovolnfi profesionélnf hasiéi.

pro préci s mlédeii.

Dlouholety Iitovelsky slédek Petr Kostelecky
s pivovarnfky uvafil pivo hasiéﬁm na miru.
Neﬁ ltrovanysvétly leiék s V)’/raznou hofkosti
a aroma, které je dosaieno pouiitim nékollka
druhﬁ Efeskj/ch chmelﬂ. Intenzivni syté zlaté
barva, bohata’ snéhobilé péna a st‘r'edni plnost
naplﬁujf dal§I' smysly. Nechybi ani Fédny Hz, ktery
vzniké dlouh)’/m dozrévénfm v leiéck)’/ch sklepich.
U vérek asistovali dobrovolnii profesionélhi hasiéi
z mésta Litovel.

