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V Heřmanicích pilně závodili malí cyklisté i jejich rodiče

První ročník cyklistického závodu Heřmanické kolo
HEŘMANICE/ Dne 31. srpna
se uskutečnil v Ostravě-Heřmanicích 1. ročník cyklistického závodu „Heřmanické kolo
– Issanetcup“, pro děti i jejich
rodiče.

Nenáročná 1,8 kilometru dlouhá trať
pro děti od 3 do 15 let přilákala velký počet dětských účastníků, kteří se
úderem čtrnácté hodiny začali zapisovat do startovací listiny. Ani aprílové počasí nemohlo zastavit nadše-

ní a radost závodníků vyčkávajících
na startu. V 15 hodin se dočkali
a byli postupně 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 jízdou
zručnosti (slalom mezi kužely, přejezd lávky, jízda s kelímkem vody,
podjetí laťky). Všech 35 přihlášených dětí dokončilo s úsměvem
krásný závod. Po 16 hodině pak
proběhlo vyhodnocení, na kterém
byly dekorováni všichni účastníci
krásnými pamětními medailemi,
tričkem a cenami, na které přispěli
sponzoři a přátelé tohoto prvního
ročníku. Nechybělo ani občerstvení a každý z účastníku 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 20 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
zaplavila poslední srpnovou neděli
v Heřmanicích.
Viktor Špaňhel

Muglinovské schody.
Hasičská soutěž
ZÁVOD. Nadšení závodníci čekají na start. FOTO/LUBOMÍR ŠMÍRA

Muglinovští hasiči opět na hradě

NA HRADĚ. Mladí hasiči z Muglnova trénovali první pomoc. FOTO/ARCHIV

Dne 7. září se jednotka SDH Muglinov zúčastnila akce pořádané Českým červeným křížem pro Moravskoslezský kraj Hrad žije první
pomocí, která probíhala na Slezskoostravském hradě již po sedmé.
Soutěžilo se v tříčlenných družstvech,
za naší jednotku se zúčastnili Lucie

Bezručová, Radek Huber a Marek
Čajan. Soutěž je konána každoročně pro nezdravotnické složky Integrovaného záchranného systému,
jakými jsou Policie ČR, Městská
policie, Hasiči a Armáda ČR. Soutěžilo se na deseti stanovištích, kde
na každém z nich byla připravená

modelová situace z reálného života.
Úkolem každého družstva bylo tuto
situaci správně vyhodnotit a poskytnout předlékařskou první pomoc
postiženým osobám.
Na této akci si naši mladí hasiči vyzkoušeli, jaké to je zažít pád
z výšky s hysterickou přítelkyní,
alergickou reakci na vosí bodnutí, postřelení manželky a milence
z manželovy ruky, psychologickou
pomoc při skoku jednoho z páru do
řeky bez následného vynoření, autonehody s mrtvou osobou v kufru
a agresivním řidičem a dalšími situacemi, které díky skvělému maskování a přesvědčivému hereckému
výkonu ﬁgurantů byly stěží rozpoznatelné od reálné situace.
Naše jednotka tuto soutěž bere jako
odbornou přípravu pro možné reálné
zásahy, ale i pro běžný život. Tudíž
pro naše členy nebylo rozhodující
umístění na předních příčkách, ale
získaní nových zkušeností, které
mohli přímo na stanovišti konzultovat s rozhodčími Českého červeného kříže.
Marek Čajan, Sbor dobrovolných
hasičů Ostrava-Muglinov

Městská policie Ostrava
Muži kradli kov
Na zelenou linku byla městské
policii oznámena krádež kovového
materiálu v blízkosti areálu Dolu
Alexandr v Ostravě-Kunčičkách.
Strážníci přijeli na místo a skutečně uviděli dva muže (27 a 40
let), kteří nesli na ramenou kovový materiál délky cca 2,5 metru.
V okamžiku, kdy muži spatřili hlídku, odhodili kovový proﬁl na zem.
Poté se oba strážníkům přiznali, že
kov našli ležet na hromadě odpadu v areálu dolu a chtěli ho zpeněžit ve sběrně surovin. Na místo
byla přivolána další hlídka městské policie, která kovový materiál
o váze 66 kg naložila a odvezla.
Oba muži byli kvůli zjištění totož-

nosti předvedeni na policii a poté
propuštěni. Věc byla postoupena
příslušnému správnímu orgánu
k dalšímu šetření.
Podezřelé vozidlo
u areálu ﬁrmy

Pozornost
strážníků
městské
policie upoutalo na noční směně
v Ostravě-Kunčičkách osobní
motorové vozidlo Opel, přistavené
zadní částí k oplocení areálu soukromé ﬁrmy. Vozidlo mělo otevřené zadní dveře a pootevřené přední
dveře na straně spolujezdce. Část
plechového oplocení, kde vozidlo
stálo, byla ohnutá a zvednutá tak,
že mezi zemí a plotem vznikl otvor
o výšce cca 40 cm. Ke zvednutí

plotového dílce byl použit autozvedák určený k nadzvednutí vozidla při výměně kola. Ten zůstal
na místě. V blízkosti vozidla se
v té době nikdo nenacházel.
Když strážníci obcházeli okolí, vyběhl z nedalekého křoví
neznámý muž a dal se na útěk.
Strážníci ho sice pronásledovali,
ale muž se jim ztratil z dohledu.
Ani dalšími přivolanými hlídkami muž nebyl nalezen. Nicméně
jeden ze strážníků, kteří objevili vozidlo, díky dobré místní znalosti znal totožnost muže
(21 let), kterého opakovaně řešil
za přestupky v souvislosti s řízením onoho vozidla. Informace
pak předal Policii ČR.

Poslední prázdninová sobota byla
v Muglinově jako již tradičně věnována akci s názvem „Muglinovské
schody“. Jedná se o soutěž hasičských družstev mužů a žen v požárním útoku na netradiční trati.
Nikde jinde jsme se doposud s překážkou v podobě úzkých schodů
v polovině soutěžní dráhy nesetkali a jedná se tak o opravdovou
raritu. Počasí bylo velice přívětivé,
a tak se bylo na co koukat. Soutěže
se zúčastnilo 13 družstev mužů
a 8 družstev žen, které nejprve
bojovaly o putovní poháry a ﬁnanční odměny a poté i o pěnivý mok

a víno. Všechna družstva předvedla
dobré výkony, vyhrát však může jen
jeden a putovní poháry tak nejméně
na rok získali muži z Markvartovic
a ženy ze Závady. Pivo pak zamířilo k mužům z Pustkovce a z vína se
těšily ženy z Třebovic.
Kdo přišel, jistě nelitoval zajímavé podívané, která se mu naskytla
a mnozí se pak díky navazujícímu zahradnímu posezení vydrželi
bavit až do druhého dne. Kompletní výsledky, fotograﬁe i informace
z další činnosti muglinovských hasičů
naleznete na www.sdhmuglinov.cz
Ivo Adámek

SOUTĚŽ. V Muglinově soutěžila mužská i ženská hasičská družstva. FOTO/
LUBOMÍR ČASNOCHA

Městská policie zve na bezplatný
kurz pro veřejnost
Městská policie Ostrava zve na
další z řady bezplatných kurzů pro
veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Konat
se proto bude v prostorách budovy
městské policie na ul. Hlubinské 6
v Moravské Ostravě ve středu
29. října 2014 od 16:00 hodin.
Říjnové setkání s občany nese
název Nebuď snadnou obětí.
Hovořit se bude o prevenci trestné
činnosti, tom, jak se nestát obětí
trestného činu, o zásadách bezpečného chování, ale i o dostupné
pomoci, které se v současné době
obětem trestných činů dostává a
na kterou ze zákona nají nárok.
Samozřejmě nebude chybět oblí-

bená sebeobrana a i tentokrát bude
připraven dětský koutek pro děti
účastníků kurzu.
Připomínáme, že je vhodné si
s sebou přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř.
volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití
sprchy po sebeobraně). Sportovní
obuv není třeba, výuka základů
sebeobrany probíhá v tělocvičně
na žíněnkách.
Bližší informace rádi poskytneme na
tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo
prostřednictvím elektronické pošty
na adrese info@mpostrava.cz.
Není potřeba se předem na kurz
MP Ostrava
přihlašovat.

