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Také v roce 2019 se všichni zájemci mohou 
zúčastnit plachtařského výcviku, který odstar-
tuje už 19. ledna od 10.00 hodin na frýdlant-

ském letišti. „Zájemce na začátek seznámíme 
s podmínkami, financováním a časovou nároč-
ností,“ uvedl Jiří Pělucha z Aeroklubu Frýdlant 
n. O. Na začátek února je plánované zahájení 
teoretické části, takzvané školení leteckých 
předmětů, jako je meteorologie, aerodynami-
ka, navigace, stavba letadel či letecké předpisy. 
„V závislosti na počasí, po skončení teoretic-
kého výcviku, až nám vyschne vzletová a při-
stávací dráha, začínáme s praktickým výcvi-
kem létání,“ dodal Pělucha. Létá se v kluzácích 
L-13 Blaník a L-23 Super Blaník ,,ve dvojím" 
s instruktorem. Podle podmínek, tedy pokud 
to počasí i časové možnosti žáka dovolí, je 
možné zvládnout výcvik za jednu sezonu. „Ale 
průměr jsou dvě sezony,“ prozradil Pělucha. 
Výcvik je zakončen pilotní zkouškou s inspek-

torem plachtění z Úřadu civilního letectví. 
V Aeroklubu se toho ale odehraje daleko víc. 
Na začátku července proběhne plachtařská 
soutěž FL 2018 Adrenalin Grand Prix, která 
má zvuk už v celorepublikovém plachtař-
ském měřítku. „Dokonce jí byl přidělen vyšší 
koeficient, který určuje náročnost a sportov-
ní úroveň soutěže,“ uvedl Pělucha. Po něko-
lika letech se na konci července uskuteční 
i mistrovství republiky v parašutismu v kla-
sických disciplínách. Závodit se bude v indi-
viduální akrobacii, kdy parašutista musí vy-
konat akrobatické prvky za volného pádu po 
výskoku z letounu a přesnosti přistání. Tady 
parašutista musí přistát na matraci a nejlépe 
na bod o průměru dvou centimetrů.
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Dopravní automobil na podvozku Iveco Daily 
byl pořízen pro zlepšení akceschopnosti jed-
notky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant nad 
Ostravicí – Nová Ves. Tento automobil nejen, že 
veze k zásahu členy jednotky, ale rovněž veze 
tolik potřebnou vodu a veškeré technické pro-
středky pro téměř jakýkoliv zásah. Jednotka 
tudíž může bez problémů provádět hasební 

práce, práce spojené s technickými událostmi, 
ale také například osvětlit místo události pneu-
matickým osvětlovacím stožárem. Současné 
vozidlo Ford, nemá dostatečnou nosnost pro 
potřebné vybavení. Nákupem nového vozidla 
je nyní naplno využit potenciál profesionálních 
hasičů, kterých je v zásahové jednotce Nová Ves 
hned několik. Za pořízení je potřeba poděko-

vat MěÚ Frýdlant nad Ostravicí a to především 
paní Ing. Renátě Šigutové a dále pak celému ve-
dení města a to zejména paní starostce RNDr. 
Heleně Pešatové. Věříme, že v případě nouze 
bude toto vozidlo ku prospěchu všem občanům 
našeho města. O podrobnostech o vozidle se 
jistě rozepíšeme v jednom z dalších čísel Frý-
dlantských novin. (Hasiči Nová Ves)
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