SDH SLATINY
Sbor dobrovolných hasičů Slatiny byl založen v roce 1896. V současné době máme závodníky
ve všech kategoriích od malých špuntů z přípravky, dětí mladších a starších, dorostenek až po
ženy a muže.
Kroužek mladých hasičů byl po několikaleté pauze znovu založen v roce 2005. Od té doby se
našim dětem podařilo několikrát vybojovat postup na krajské kolo. Poprvé to bylo v roce
2014 a podruhé v roce 2016, kdy naši starší žáci obsadili 3. místo v krajské konkurenci.
Družstvo dorostenek vzniklo v roce 2015 a hned v tomto roce vybojovalo postup na krajské
kolo do Týniště nad Orlicí, kde obsadilo 2. místo. Po roční pauze opět dorostenky postoupily
na krajské kolo a též vybojovaly 2. místo, i když to bylo hodně těsné.
Od roku 2016 se začaly pravidelně účastnit soutěží O pohár starosty OSH Jičín. V roce 2016 i
v roce 2017 zde vybojovaly 2. místo.
Minulý rok, tedy v roce 2017 se mohly poprvé zúčastnit postupových kol dospělých.
Konkurence byla veliká už od okrskového kola. S konkurencí si ale poradily a v roce 2017 i v
roce 2018 okrskové kolo vyhrály a postoupily na okresní kolo do Jičína. V roce 2017 skončily
na krásném 3. místě. Část našich dorostenek doplňovala tým žen z Vidochova na krajském
kole v Hradci Králové a společnými silami se umístily též na 3. místě. Letos dorostenky
postoupily na krajské kolo společně s ženami SDH Slatiny "B".
Doufáme, že letošní republikové kolo proběhne bez problémů a na závěr bychom všem
chtěly popřát hodně štěstí a ať vyhraje ten nejlepší!

Složení našeho týmu:
Sabča Hollmannová a Déňa Zachovalová jsou naše mladší dorky, které se k nám přidaly
teprve nedávno, ale i tak velice rychle zapadly mezi nás a tvoří nedílnou součást našeho
týmu.
Áďa Fantová je nejhlasitější členka našeho týmu s nejvtipnějším smíchem.
Kačka Zumrová je ta nejlepší košařka, kterou jsme si mohly přát. Vždy nám dodá tu pozitivní
energii. Při útoku tvoří s Míšou Špínovou skvělý zadek, až občas předek nestíhá doběhnout.
Míša je největší podpora při stresových situacích a vždy nás dokáže alespoň trošku uklidnit.
Lůca Zachovalová působí ve SDH Slatiny nejdéle ze všech. Na krajském kole vždy spadla z
kladiny, ale tuto kletbu letos prolomila. Její největší láskou na útokách je rozdělovač.
Verča Gottvaldová je nejmenší členka týmu, ale za to má ty nejrychlejší nohy. A také je velice
všestranná, zvládne skoro každý post požárního útoku.
Lea Válková je nejlepší výpomoc z Brada-Rybníčku, za nemocnou Týnku Žitnou, která se
bohužel nemohla zúčastnit. Lea je skvělá a pozorná strojnice.

