
MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSTAVUJÍ DRAKY V OBCHODNÍM CENTRU
VÝTVARNÁSOUTĚŽ „NAMALUJSIDRAKA“. Vybírejtemezi třinácti soutěžícímiMŠa přijďte dát svůj hlas doOC Forum. Hlasovatmůžete až do pátku 30. října 2015.
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Hasiči z Mníšku u Liberce: hasičina
je o soutěživosti a přátelství
Český rozhlas Sever hledá Dobráky roku! Poslouchejte Český rozhlas Sever každý pátek
po patnácté hodině a ve stejném čase i v neděli.
Hasiči z Mníšku slaví letos 141.
výročí od založení sboru. Když
přijdete do jejich hasičárny,
do očí vás doslova praští velká
nástěnka plná nejrůznějších
diplomů ze soutěží. „Jsou zde
diplomy z hasičských soutěží
dětí i dospělých a máme tu i
ocenění za výjezdy, které jsme
s naší jednotkou podnikli,“
chlubí se Michal Medek, zá-
stupce velitele SDH. „Vždyc-
ky se na ty soutěže těšíme, je to
pro nás takové setkání s přá-
teli z jiných sborů,“ pokraču-
je. Podle Medka je hasičina i
o soutěživosti a přátelství.
Úspěchy na hasičských sou-
těžích dokládá za vitrínou
v hasičárně i plejáda naleště-
ných pohárů. Na zisk tako-
vých trofejí se ale musí taky
trénovat. „My trénujeme tím, že se scházíme několikrát v měsíci, požární útoky zkou-

šíme na hasičské louce a indi-
viduálně navštěvujeme taky
skokanské můstky v Liberci,“
říká zástupce velitele a dopl-
ňuje, že být hasiči znamená i
mít dobré přátele. „Scházíme
se jak tady v hasičárně, tak i
mimo, držíme vždycky při so-
bě, pomáháme si navzájem i
doma při práci, takže to je ta-
ková naše druhá rodina.“

MichalMedek, zástupce velitele SDH, Alexandr Diviš, technik SDH
Mníšek a redaktorkaČRoSever JaroslavaMannová. Foto: Tomáš Beneš

Poslechněte si víc dnes
po 15. hodině na frekvencích

88,8 FM a 103,1 FM.
Dobrovolné hasiče

z Mníšku u Liberce můžete
v soutěži Dobráci roku až do

pátku 23. října 2015 do 15 hod.
podpořit zasláním SMS ve tvaru:
DOBRACI (mezera) MNISEK

na číslo 900 11 04.
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SMUTEČNÍ OBŘADY
V LIBERECKÉM KREMATORIU

Dnes:
10.00 Břetislav Linka 1926 (Bílá) Velká obřadní síň
11.00 Jiří Čejka 1942 (Liberec 6) Velká obřadní síň
12.00 Marcela Světničková 1957 (Liberec 6) Velká obřadní síň
13.00 Stanislav Hudec 1950 (Liberec 11) Velká obřadní síň
14.00 Marek Chmelík 1977 (Chrastava) Velká obřadní síň

VÁŽENÍ
ČTENÁŘI

Tato stránka je přede-
vším Vaše, neboť ji sklá-
dáme z Vašich námětů,
zážitků i fotografií. Po-
sílejte nám své příspěvky
o dění ve Vašichměstecha
obcích na e-mail:
liberecky@denik.cz a my je
zveřejníme. Staňte se in-
spirací pro druhé a
pochlubte se svými úspě-
chy. Tvořte společně s ná-
mi své noviny. Upozorně-
ní: Názory na této straně
nevyjadřují stanovisko
redakce a nejsou hono-
rovány.
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