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Hasiéi v Horni Mo§ténici ma'i

navy zésahovfi automobil
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VOZIDLO. Letos v kvétnu hasiéi slavnostné poiehnali novému zésahovému automobilu znaéky Ford Transit. Foto: archiv,SDH Horn! Mo§ténice
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Homi Mo§ténice — Spolek
dobrovolné jednoty hasiiské
v Homi Mo§ténici vznikl
20. Eervna 1891 na ustavujici
schﬂzi. Tomuto datu ale v minulosti pfedchézely velké poiéry, napﬁklad v roce 1625
byla obec zniéena ohném

a ielezem od §védﬁ a Valachﬁ .
Roku 1741 byla Homi Mo§ténice zapélena Prusy. Poiér
byl tak velky, 2e celé osada
i s kostelem lehla popelem.
V Ietech 1846 a 1874 vyhofel
kostel a fara.
V zajmu zlep§eni situace
v poiami ochrané zakoupila

proto obec v roce 1883 prvni
stfikaélcu, a to podle vzoru
okresniho mésta Pferova, kde
byl hasiifsky sbor zalozen jii
v roce 1875. V obci v téchto
letech ale je§té iédny hasiésky
sbor neexistoval. V roce 1892,

zakoupil pak sbor novou »
Etyfkolovou stfikaéku.
Vyznamnym rokem pro mistni
hasiée je rok 1894, nebof obec
postavila zbrojnici v okoli
mlynského néhonu na
Zérnosti. Dal§i Etyfkolovou
stfikaéku koupil sbor v roce
1925. Obtiiné shénéni
koijského spfeigni vedlo

k tomu, Ze v roce 1932 byla-

sboru pfedéna automobilova
stfikaéka.

PovoDNfs v ROCE 1997

kyselky. Tyto préce trvaly
zhruba dva mésice, studny se
Eerpa1yje§té v prﬁbéhu dal§ich
‘
lei;

Dne 6. Eervence 1997 zménila
iivot lidi na Moravé nifivé

Npvir vﬁz pouﬁzn piu
ZASAZiCH

povodeﬁ. V noénich hodinéch

Letos v kvétnu se se§1i hasiéi
u pﬁleiitosti iehnani novému !
dopravnimu automobilu.
Setkéni se uskuteénilo na
svétek svatého Floriana —
patrona hasiéﬁ. Po m§i svaté
a spoleéném prﬁvodu z kostel:
ke zbrojnici probéhlo ielméli
novému zésahovému mm
I-‘on! ‘hast. Cola)

se Mo§ténka zafala zvedat

Byly zaplaveny ulice Revoluém’,
Hliniky, Havliékova, Zémosti,
U Kostela, éastetné Palackého

a Nédraini. Po opadnuti vody
Eekala hasiée téiké préce
s Eerpénim vody ze sklepﬁ,
studni, pozemkﬂ a také
z velkych studni Hanacké
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Hasiéské prézdniny v Itélii
ajimavé a perspektiv—
ni pfileiitost se moi-

Vaclav Mareé, feditel CK

skych méstskych éésti Lipence

Ba1ancestep,které se zaméfuje
pfedev§im na projekty partnerstvi Eeskych obci a regionﬁ
s kolegy z Itélie, zahéjil V minulém tydnu spolupréci hasiE—

a Lochkov pfi své vypravé za
poznanim.

Ascoli Piceno v regionu

né oteviré pro SHCMS.
Italské Vigili del Fucco nadchly déti DH 2 prai-

skych sborﬁ z mést Fermo,

Maxche a hlavniho mésta Prahy. Prahu reprezentovali DH
2 Lipencﬁ pod vedenim Lukéée
Raka a DH 2 Lochkova, které

zastupoval Ladislav Smutny,
Elen Odborné radyvmlédeie
HMP.

LI:1>§i VYKONY NE2 1'rAL§'ri

FOTBALISTE, zNf.'L onmv

Déti ve véku 6-15 let pfedvedly
nad§enym Italﬁm své uméni
v disciplinéch poiémiho ﬂtoku
a ital§ti profesionélni
,,Pompieri“ na§i vypravé uké—
zali, jak zasahuji pfi zemétfe—
senich, povodnich a doprav—
nich nehodéch. Vedouci italské

zésahové jednotky commandante Fazzini byl dovednostmi
praiské mlédeie velmi p1"e—
kvapen. Systém dobrovolnych
hasifﬁ v Italii totii existuje
pouze na severu zemé. I-Iasiéi
i regionélni politici ze stfedni
a jiini Itélie cely projekt podporuji a rédi by propojili Eeské
zku§enosti s ita1skymistfed-

nimi a zékladnimi ékolarni.
Vycvikovy tébor lipeneckych déti také otevfel cestu ke
zvyhodnénym pobytﬁm jak
dobrovolnych, tak profesio—

nélnich hasiéﬁ v italskych horéch a na italském pobfeii...
Iiﬁ Baumruk Foto: www.mladez.dI-La
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Hlavni panner hasiéského sportu

Hasi‘c'sk)'( sport
kaidy Ettvrtek na CT sport!
M' . eme naﬁim partnerﬁm za podporu
~ , ‘ho spnsztu a hasiéské komunity
A
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