Hasiči sice nevítězí, ale soutěžení je baví

PAVEL KORELUS

Soběkury - Až do roku 1888
sahají kořeny Sboru dobrovolných hasičů
Soběkury.
Sbor existuje až do dneška,
bezjakýchkoliv přestávek.
"Teď máme pětatřicet členů, z toho asi deset vcelku
mladých od 17 do 25 let. Děti,
ty nám ale chybí," řekl starosta SDH Luboš Kadeřábek,
který hasiče vede už čtvrtým
rokem.
"Naše jednotka spadá do
kategorie JP05, což znamená,
že můžeme zasahovat jen na
území vlastní obce. A zásahů
tady moc nemám. Naštěstí je
klid," pokračoval Kadeřábek
s tím, že například
vloni

soběkurští hasiči likvidovali
požár křoví, který měly na
svědomí místní děti a který se
málem rozšířil. Řezali také
popadané
stromy a dělali
mnoho dalších věcí. "Protože
má náš sbor tak dlouhou historii, máme i historickou
techniku. Hlavně jednu stříkačku, která pochází z roku
1903. Ta je teď opravená a
chystáme se s ní čistit koupáliště," popisoval starosta.
"Mimo to v obci fungujeme
i jako kulturní spolek. Přes
rok se snažíme dělat hodně
akcí pro lidi - rybářské závody, zábavy, bály. vloni jsme
také po 42 letech obnovili v
obci masopust," konstatoval
muž.
S hasiči ze Soběkur se můžete setkat také na nejrůznějších soutěžích. "Jezdíme na
ně, ačkoliv se nám popravdě
moc nedaří. Za čtyři roky, co
dělám starostu, jsme asi jen
jednou byli třetí, jinak býváme spíš u konce. Ale zase tolik
nám to nevadí, jsme rádi, že si
můžeme zatrénovat, zazávodit si a pobavit se," dodal starosta Kadeřábek.

Jednou z akcí, které hasiči ze SDH Soběkury tradičně pořádají, jsou také
rybářské závody. Návštěvnost mívají velkou. Foto;archiv SDH

DISKUTUJTE O VAší OBCI
Seriál UV As NA NAVŠTĚVĚ má i svoji internetovou podobu. Už nyní se můžete vyjadřovat k životu v SOBĚKURECHnebo MRTN1KU,
kam se vypravfme přfštI týden. Zeptejte se starosty, pozvěte
do města turisty nebo upozorněte na zajfmavé lidi ve vašem
oko/foČlánky najdete na plzensky.denik.cz/navsteva

