Mladí hasiči soutěžili v Rvžovišti
V sobofu 8. října rano se začali do
Ryžovištěsjížděthasiči z celého

ty.

bruntalského okresu. Kolem 8. ho-

ze vzduchovkry,

domu plný dětí a m]ádeže s rozdílnými barvami dresů, ale se stejným nápisem na zádech HASIČI.
Na tento den byl připraven pro
všechny mladé hasiče a dorostence, celkem 187 nadšenců, okresní

3 metry po vodorovně uvázaném
laně. Pro mďé hasíčeod 6 do
15 let nejsou ýto úkoly snadné,

Musí umět zachÍuet s buzolou
a určit azimut' zvládnout sřelbu

lvínatlzly, ovlá-

ďny byl již sál Multifunkčního daÍzÍMady první pomoci azdolat

záv od' poŽfuru všestrannosti.

Závod je náročný jak na vědomosti, tak na fyzičku. Každý člen
se musí na trati vypořádat s něko-

Chtěla bych jménem okresního
sdruŽení hasičův Bruntále podě-

lika úkoly: poznat topografické
značky a znát pravidla požÍrni

kovat všem rozhodčím'dobrovolným hasičůmza ukázněnost, vedoucím zapevné nervy při přípra-

ochrany, musí tedy vědět, která
látka se čímhasí, jalcý hasicí přístroj je vhodný a jahý nevhodný

která se do této akce zapoj1la'

k hašení např. benzínu, o1eje a naf-

od

přesto se nevzdávají a každoročně
se na tento den těší. Mládež starší
15 let, závoďcí jako dorostenci,
má ještě obtížnějšítÍať.

do 17. století leželo RyŽoviště na velmi frekventované
panské cestě z Wroclavi k Uničovu a dá1e na jih. Ale tato polo13.

ha nepřinášela městečku Ryžoviště jenom to dobré, ale i mnoho problémů' Stálý pruvodce vá.
lek' hlízový mor, kteqí přinášela

vě soutěŽe a celoročníčinnosti
s mladými hasiči a pracovní četě,

Foto a text: Eva lrtšdkovcj

Hasiči v Ryžovištiobnovili dalšíkřiž

procházejici vojska, byl častým
hostem našeho městečka. V roce
1633 na tuto nemoc umřelo cel-

kem 80 obyvatel. Těla zemřelých jsou pohřbená v hromadném hrobě vedle staré cestv
z Ryžovištědo Arnoltic.
Na jejich památku stál dle histo-

rické mapy na tomto místě kovový křížna opracovaném kameni.
Křížse nedochoval, ale kámen
tu stojí dodnes. RyŽovišťáci se
rozhodli, Že křížobnoví. Tak se
také stalo. Členovédobrovol-

ných hasičůza pomoci obecního úřadu Ryžoviště 28. záÍí

kÍiž,provedený ze

dřeva,

osadili. Této akce se zúčastnilo
více jak 30 dobrovolníků bez

rozdílu věku. (Informace o historii jsou čerpány ze soukromé
sbírky Ing. Františka Rechtorika.)
Eva Laštíkovd
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