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Opatovice — Dobrovolni hasi—

historické koﬁské stfikaéky
obci, které se zapojila i do
soutéie koﬁskych stfikaéek.
Név§tévnici pak mohli na

Ei v Opatovicich si v sobotu
10. srpna pfipomnéli 130 let

od svéhb zaloieni. 0d 11 hodin
probihala slavnostni valné

opatovské névsi zhlédnout

hromada, které se kromé

vystoupeni maioretek
a ukézky ha§eni hoflavin

mistnich hasiéﬁ, hasiéﬁ
z okolnich obci a druiebnich
sborﬁ z Nové Vsi a Tisku zaEastnila i fada vzécnych hostﬁ.
Hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Ok1e§ték
pozdravil pfitomné hned na

V podéni Elenﬁ mistni zésa—
hové jednotky véetné prezentace odpéleni airbagﬁ na fi-

guriné.
K dispozici jim také byly

zésahové automobily, at’ ui
mistnich hasiéﬁ, tak i hasiéﬁ

zaéétku valné hromady a jako
podékovéni za Einnost opatovskych hasiéﬁ pfedal Stuhu
hejtmana Olomouckého kraj e,
kterou pfipnul na historicky
T prapor mistniho sboru.
Po obséhlé zprévé starosty
sboru Radka Klanici, ktery
pfipomnél dévnou historii

profesionélnich z nékolika
jednotek. Pro t_y odvéZnéj§i
byl pfipraven osobni autovyznamenéni se ujali i dal§i
vyznamni hosté — Karel Kolafik, feditel HZS Olomouckého

sborﬁm z okrsku a mismim

mobil, ktery mohli rozstfihat

pomoci hydraulickjlch nﬁiek.
Déﬁ si méli moinost zastﬁ—
kat ze diberové stfikaéky, dosyta se vydovédét se na skakacim hradé a na zévér zafédit
v péné. Opatov§ti hasiéi dékuji

véem névétévnikﬁm za hoj-

mistnich hasiéﬁ, ale i dal§i
vyznamné udélosti 2 doby

Iifi Zips, Elen vv SH CMS;
Vlastimila Svgbové krajské

myslivcﬁ mpaméteéni demiZonek hasiéské slivovice.
Béhem diskuse opatovﬁti
hasiéi obdrieli z mkou Jiﬁho
Zipse Stuhu tfetiho stupné
k historickému praporu a

star§i i nedévno minulé, byly
pfedény vyznamenéni Ele-

starostka SH CMS a Radek

z mkou starostky obce Dag-

n1“1m sboni. Iednoi z nejvy§§ich
hasiéskych vyznamenéni, Réd
Svatého Floriéna, obdriel Ladislav Vavfik. Pfedéni v§ech

kraje Miroslav Coéek, feditel
ﬁzemniho odboru Pferov HZS

Hlavinka, staro_sta OSH Pferov. mar Navrétilové paméteéni
‘ stuhu, kterou vénovala Obec
V§em émto hostﬁm pak
i Opatoivice.
' mistni tifasiéi pfedali pamé—
teéni la ev hasiéské slivovice,
Odpoledni program zaéal
projiicfkou pﬁvodni opatovské
zastupcﬁm druiebnich sborﬁ,

nou iléast a také v§em, kteﬁ
se na zdémém prﬁbéhu akc
podileli.
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