
Unás doma

Jindřichohradecký hasičský potěr soutěžil ve Stráži
Stráž nad Nežárkou – Více
než 500 příslušníků a fanouš-
ků dobrovolných požárníků se
v sobotu 5. října zapojilo do
okresního závodu promladé
hasiče a hasičky na Jindřicho-
hradecku. V požární všestran-
nosti se o víkendu soutěžilo ve
Stráži nad Nežárkou.
„Místo vysedávání u počíta-

čových her tu děti předvedou
základní dovednosti přežití.
Vzhledem k deštivému počasí
bude jejich výkon náročnější.
Poběží po středně krátké trati
a na různýchmístech budou
muset poskytovat první po-
moc, vázat uzly nebo střílet ze
vzduchovky,“ popsal náplň
soutěže náměstek okresního
starosty sdružení hasičů Čech,
Moravy a SlezskaMilan Gar-
hofer.
Během celoroční přípravy

na tuto soutěž získávají děti v
hasičských sdruženích nejen
fyzickou zdatnost. Zároveň se
připravují na své budoucí po-
slání – stát se platným členem

sboru. Laické veřejnosti by je-
jich hasičský výcvik připo-
mněl branná cvičení generace
takzvaných Husákových dětí.
„Hasič jako všestranně

schopný člověk je své obci
velmi užitečný. Je vycvičený
zachovat si chladnou hlavu i v
kritické situaci a zajistit zá-
kladní věci, než dorazí posily,“
vysvětlil smysl činnosti

hasičských sborů jejich
okresní náměstek.
Ve strážském kempu se

proto tužilo přes 500 lidí nej-
různějšího věku a sborové
příslušnosti. Živlům navzdory
zde někteří celý den sporto-
vali, zatímco je ti druzí jistili z
voňavé polní kuchyně. Čekání
na výsledky v krutém severá-
ku si hasiči krátili hromad-
ným tancem pro zahřátí.

Jana Formánková

VÝSLEDKY
Pořadí mladší kategorie: 1. Stráž n. N., 2. Ha-
mr II., 3. Suchdol n L.
Starší kategorie: 1. Suchdol n. L. I, 2. Stráž n.
N. I, 3. Stráž n. N. II.
Dorostenky: 1. Stráž n. N., 2. N. Bystřice.
Pořadí dorosteneckých jednotlivců, mladší:
1. Nikola Homolková, 2. Eva Masopustková, obě
z D. Žďáru.
Střední: 1. Rozálie Nováková z D. Žďáru, 2. Lu-
cie Dunová z Hamru, 3. Petra Homolková z D.
Žďáru,
Starší: 1. Tezera Urbanová z Majdaleny, 2. Te-
reza Truhlíková z Novosedel n. N.
Mladší: 1. Jakub Ifkovich a 2. Martin Dvořák,
oba z K. Řečice.
Střední: 1. Pavel Poslušný, 2. Jan Zbožínek,
oba z N. Včelnice, 3. Jakub Červený z Hamru.
Starší: 1. Vít Hovorka z D. Žďáru., 2. Josef Fojtík
z Popelína, 3. Miroslav Neumann z Jarošova n.
Nežárkou.


