Dobrovolní hasiči Z RyŽoviště
o s lavilÍ kul até \yr o č í zahoŽení
shlédnout fotogalerii hasičů své si přišli přiznivci dechovi okol. ky' cimbálovky, bubeníků,
ních obcÍ' jiŽ připraviIMartin neposedné děti si nejvíce uŽi
Rechtorik.
iy skákacÍ hrad a trampolínu.
Po celý den oslavy doprová,,Hlavně děti měly ve|ký zájem o výstavu hasičských au- zelo sluníčko,takže nikomu
ta ozimku se napřÍkIad letos tÍčeka výtvarných děI děti a nechyběI úsměv na tváři. ,,A
jiŽ potřeti účastnÍhasičského mládeŽe ze soutěŽe PoŽární tak jsme zaháj1li dalŠíprojekt
tábora v RyŽovišti.
ochrana očima dětÍ a mláde- pod názvem Prázdniny s
V programu oslav následo- Že,,. uvedla Eva LaŠáková' úsměvem na tváři, který je
vala krátká zminka o historii KulturnÍ a doprovodný prospolufinancován Nadací
ryŽovišťského sboru, načeŽ gram se snaŽili v RyŽoviŠti oKD. oslavy byly první akcÍ
posvětili nový hasičský pra- připravit a napasovat pro zmÍněnéhoprojektu,.. doplnipor. Kdo chtěI, mohl dáIe všechny věkové kategorie. Na la starostka.

Sbordobrovolných hasičův Ryžovištis|avil
sto čtyřicetiletévýročíod svého za|oŽení.
A Že to by|o něja|<é s|ávy.
|GREL JANEČE|(

Ryžoaiště _ Během oslav si
hasiči rovněŽ dos1'ta zasoutěŽili. KaŽdoročnÍsoutěŽ v poŽárnim útoku začala v dopo-

ledních hodinách přÍjezdem
sportovních druŽstev v kate-

goriÍch mladých hasičů,Žen a
muŽů, aby ukázali a porovnali síIy v poŽárnÍ dovednosti.

nejen z RyŽoviště' ale

,,Letošníhasičská akce nebylajen o soutěŽi, ale hlavně o
oslavách významného jubilea

sto čtyřicátéhovýroči za|aže-

ní Sboru dobrovolných hasi
čův RyŽovišti,.. řekla starost-

ka obce a zároveřl členka
tamního hasičskéhosboru

Eva Lašáková. osIava výročÍ

zača|a prohlidkou požárni

zbrojnice. Poté se za doprovo.
du dechové hudby Podolanka

z

Rýmařova vydal průvod

hasičůa hostů na fotbalové
hřiště' kde se pro obec výjimečná společenská událost
konala.

Zíhavabyla pestrá

Starostka a dobrovolná
hasička Eva Lašáková zahájíIa setkáni projevem, v němŽ
poděkovala vŠem, kteří se o

sbor a jeho chod přičinili.
Pozdravila zárovei hosty,
kteří přijeli slavit spolu s
místními.Na oslavu výroči
přijala pozvání i delegace
hasÍčůz Polska společně se
starostou města ozÍmku
Markem Korniakem, se kte-

rými jiŽ několik let obec spo.
lupracuje. MladÍ hasiči z měs.

VELIG sLAvA To BYLA" když vyrazili v průvodu dobrovolní hasiči z
čtyřicet |et od svého vzniku. Foto: Hasiči RyŽoviště
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