
HASIČI KOLEM NÁS
Litovel liga CTIF se představuje

V letošním roce byla
vyhlášena Litovel liga
CTIF. Známe místa
konání soutěží, kte-

rými byly Hradec Králové, Vlč-
nov, Praha, Ostrava a finále ve
Velkém Meziříčí. Víme také, že
absolutními vítězkami se staly
ženy SDH právě z Velkého
Meziříčí a muži HZS Králové-
hradeckého kraje. Celkové vy-
hlášení ligy proběhne na Mis-
trovství České republiky v CTIF
ve Dvoře Králové nad Labem
28. září.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE V
TRADIČNÍCH DISCIPLÍNÁCH

O vysvětlení pojmů jsem po-
žádal Stanislava Kratochvíla,
starostu SDH Velké Meziříčí a
zároveň hlavního pořadatele a
rozhodčího soutěže.

V jakých kategoriích se soutěží ?
„Soutěže se pořádají ve 3

kategoriích, a sice dobrovolní
hasiči, profesionální hasiči a
ženy, v mezinárodních soutě-
žích jsou ještě družstva ve
dvou třídách – „A“ bez započ-
tení věkových bodů a „B“ se
započtením věkových bodů,
tedy stručně řečeno 30+.“

V jakých disciplínách družstva

soutěží?
„Požární útok nasucho, ve

kterém družstvo tvoří 9 zá-
vodníků a štafeta s překážkami
s 8 soutěžícími. Je zároveň
předepsáno, jak mají být zá-
vodníci ustrojeni. Nastupují v
národním hasičském oblečení,
které zahrnuje zásahový oblek,
hasičskou přilbu, hasičský
opasek s karabinou nebo há-
kem, vysoké nebo kotníkové

boty, které nesmějí být opat-
řeny na podrážkách hřeby ne-
bo kolíky.“

Štafetový běh bývá označován
za královskou disciplínu. Co za-
hrnuje ?
„Běží se 8x50 metrů, ženy

mají na dráze dvě kladiny 60
cm vysoké a 6 metrů dlouhé a
jednu rouru 80 cm v průměru

dlouhou 8 metrů. Muži pak
místo jedné kladiny bariéru
vysokou 150 cm.“
A já ještě dodám docela

podstatný bod: mezinárodní
hasičské soutěže jsou pořádá-
ny ke zvýšení úrovně výcviku,
neméně důležité je však utu-
žování kamarádských vztahů
mezi hasiči.
Jiří Baumruk, sportovní ko-

mentátor Foto: SH ČMS

ZPRAVODAJSTVÍ Z LIBERECKA

Svijany si připomněly 140 let

PSe podílí ve spolupráci s ostatními občany a členy
Sportovního klubu na všech kulturních akcích,
např. pomáhají organizovat Svijanské pivobraní,
které bylo v letošním roce již poosmé.
PSboru výrazně pomáhá obec, krajský úřad Libe-
reckého kraje a nemálo sponzorů.
PDobrovolní hasiči ve Svijanech se snaží pomáhat,
kde je potřeba, podílí se nebo organizují třeba spo-
lečenské akce, pomáhají v obci s rozmanitými
pracemi.
PZásahová jednotka SDH Svijanymá automobil
Renault, je akceschopná, pomáhá při technických
zásazích, v minulosti se výrazně podílela na od-
straňování škod při povodních v různých částech
okresu.
PV roce 1988 byl ve Svijanech založen oddíl mla-
dých hasičů, který vedl Jiří Linka, Dobromil Ma-
coun a Petra Lelková. Po několikaleté odmlce byl
obnoven.
PVznikla oblíbená soutěž Svijanský soptík, které-
ho se dosud zúčastnilo několik tisíc dětí nejen
z okresu Liberec.

Víte, Sbor dobrovolných
hasičů Svijany...

Starají se o dvoukolovou stříkačku

N
edávno si ve Svijanech na
Liberecku připomněli
hasiči na slavnostní schůzi
140 let trvání sboru.
„První prosincový den roku

1878 se konala první valná hromada,
tehdy bylo ve sboru 22 členů činných a 22
přispívajících.“

PŘISPÍVAL I KNÍŽE
Hasičský sbor byl spolek velmi vážený,
což dokazuje Památník, který byl vydán
v roce 1903. „Je v němmimo jiné uvede-
no, kdo přispěl hasičům na činnost, mezi
jinými to byl kníže Kamil Rohan a císař
František Josef,“ uvedl starosta sboru Petr
Lelek.

Hasiči měli v dřívějších dobách čtyř-
kolovou stříkačku taženou koňmi, poz-

ději si pořídili dvoukolovou, o kterou pe-
čují dodnes. Později přibyla stříkačka
čtyřkolová.

ZBROJNICI POSTAVILI SAMI
V roce 1939 vyrostla ve Svijanech-Podolí
zbrojnice, kterou spolek postavil za
vlastní peníze. V padesátých letechmi-
nulého století ji nahradila nová zbrojni-
ce, na které brigádníci odpracovali více
jak 14 tisíc hodin zdarma.

Výrazně se do historie zapsaly ženy
svou účastí na soutěžích, před třiceti lety
postoupily do krajské soutěže, o deset let
později vyhrály Superpohár. „V roce 1999
jsme začali organizovat soutěž „Svijanská
13“, která probíhá dosud a láká účastníky
z celých Čech,“ připomněl starosta.

Věra Nutilová

MLADÁ reprezentace. Foto: SDH Svijany
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