VAŠE REPORTÁŽ

První ročník Heřmanického kola si našel malé i velké nadšence
VIKTOR ŠPAŇHEL

Jedenatřicátého srpna se
uskutečnil
v
Ostravě-Heřmanicích první ročník
cyklistického závodu Heřmanické kolo – Issanetcup, pro
děti, ale i jejich rodiče, jehož
spolupořadatelkou byla firma
ISSA CZECH s. r. o.
Nenáročná 1,8 km dlouhá
trať pro děti od tří do patnácti
let přilákala velký počet dětských účastníků, kteří se úderem 14. hodiny začali zapisovat do startovací listiny. Ani
aprílové počasí nemohlo zastavit nadšení a radost dětí,
které nervózně vyčkávaly na
startu. V 15 hodin se účastníci závodu dočkali a byli postupně po třicetisekundových
intervalech vypouštěni na
trať. Za mohutného povzbuzování rodičů a kamarádů
museli nejprve zdolat stometrový běh kopcem od hasičské
zbrojnice (ti nejmenší s rodiči), dále pak jízdu na kole v délce 1,8 kilometru a na závěr
jízdu zručnosti (slalom mezi
kužely, přejezd lávky, jízda s
kelímkem vody, podjetí laťky).
Všech pětatřicet přihlášených dětí dokončilo závod s
úsměvem. Po 16. hodině pak
proběhlo vyhodnocení, na
kterém
byli
dekorováni
všichni účastníci pamětními
medailemi, tričkem a cenami,
na které přispěli sponzoři a
přátelé tohoto prvního ročníku. Nechybělo ani občerstvení a každý z účastníků klání
dostal i opečený párek.
Po závodě si děti mohly prohlédnout i hasičskou techniku, kterou předvedli záchranáři ze stanice 112 Slezská Ostrava. Po vyhlášení dětského
závodu následovala ještě závěrečná soutěž pro rodiče a

dospěláky, kteří na retro kolech (jednalo se o kola starší
dvaceti let) závodili na krátkém okruhu kolem hasičské
zbrojnice. Závodem, který rozesmál a pobavil všechny, kdo
vytrvali, bylo toto příjemné

odpoledne zakončeno. Radost,
smích a dobrá nálada tak zavládla poslední srpnovou neděli v Heřmanicích.
Poděkování patří všem zúčastněným dětem, rodičům,
dobrovolným hasičům, obča-

nům Heřmanic, strážníkům
městské policie a hasičům ze
Slezské Ostravy, kteří se spolupodíleli na organizaci závodu a dali možná i vzniknout
nové tradici v Ostravě-Heřmanicích.
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