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Hasiči v roce 2019 
 

  V rámci JPO jsme se věnovali údržbě techniky a hasičárny  

  Byla dokončena šatna a tak konečně máme výjezdové oblečení v suchu a relativně i v teple. 

  V letošním roce došlo k rekonstrukci střechy a tak po několika letech bude hasičárna bez vody. Myslím 

tím ze střechy. 

 Letos zatím žádný výjezd nebyl a to přisuzuji naší preventivní činnosti a také tomu, že se nám vítr a 

velké deště nějak vyhýbají. 

 K 01. 01. 2020 jsme rozšířili naší jednotku o další dva členy. 

 V rámci SDH jsme opět pořádali několik akcí pro město a neustále posilovali naší podporu mladým 

hasičům, a opět jsme zaznamenali zvýšený zájem dětí o kroužek MH. Dojíždějí k nám i děti z Toužimi, 

Třebouně, Radyně a Krásného Jezu, Útviny a Karlových Varů.  

 

  Naše SDH pořádalo nebo se aktivně účastnilo těchto akcí: 

 Tradičně jsme v únoru odvezli masky do Odolenovic v rámci masopustu a zajistili občerstvení při 

večerním programu 

 V březnu jsme tradičně zajišťovali pití na hasičském plese Útviny a zajišťovali občerstvení a ozvučení na 

dětské maškarní diskotéce 

 V dubnu jsme s mladými hasiči byli na brigádě u pí. Bečkové v Měchově. Zajistili jsme občerstvení 

v rámci otevírání nového hřiště v Odolenovicích. 

 A zároveň jsme postavili májku a zajistili občerstvení a hlavně naši mladí hasiči udělali kulturní program 

na této akci 

 V květnu jsme zajišťovali pro Memoriál Pavla Vitnera občerstvení a ozvučení. 

 19. října jsme pořádali taneční zábavu, které se zúčastnilo o hodně víc lidí než v roce minulém. Naše 

půlnoční překvapení opět sklidilo velký potlesk. 

 V prosinci jsme zajistili ozvučení vánočního setkání 

 Celkem jsme odpracovali 803 brigádnických hodin v rámci SDH a JPO 

 Práci s mládeží jsme věnovali ve čtyřech lidech celkem 758 hodin 

 V rámci dotace MAS – kraj živých vod byla starším dětem zakoupena sada hadic na požární útok.  

 V letošním roce došlo k doplnění a výměně kladiny, přetlakového ventilu, překážek na štafetu CTIF 

(podlez, lehkoatletická překážka, žebříková stěna). K tomuto došlo v rámci nákupu překážek na OSH 

Karlovy Vary, kdy nám jsou překážky zapůjčeny k používání za jejich údržbu. Samozřejmostí je 

možnost trénovat na nich i pro okolní sbory. 

 

A nakonec naši nejmenší 

  V měsíci lednu a únoru jezdili trénovat do tělocvičny v Toužimi a zároveň se připravovali na zkoušky 

odborností. 

  Tyto se konali 9. 3. ve Žluticích a zkoušky složili a jsou z nich mladí strojníci – Lukáš Pěnčík, Matyáš 

Prášil, Péťa Chmelík a Dan Jonáš. 

  23. 03. jsme byli závodit v Toužimi na halové soutěži a umístili jsme se na 9. místě. 

  V dubnu jsme s našimi dospěláky jeli brigádničit na statek paní Bečkové do Měchova, kde jsme dostali 

za úkol vyčistit louku před statkem. Za odměnu jsme si opekli vuřty a podívali se na místní zvířátka. 

  Na Velký pátek jsme se zúčastnili otevírání nového dětského hřiště v Odolenovicích. 

  A již tradičně jsme si připravili vystoupení na stavění Máje. 

  4. května jsme jeli na závody do Útviny. Přípravka zde měla své první závody a začali velice dobře, 

celkově je vyhráli. Starší skončili na čtvrtém místě. 

  12. května jsme vyrazili na závody Boru a tentokrát přípravka obsadila 3. místo, mladší si zaběhli pro 6. 

místo a starší si vyběhli na štafetě 4 x 60 m krásné druhé místo a celkově po útocích na čtvrtém místě, 

které hodně zabolelo, protože k třetímu místu nám chyběla 1 setina vteřiny. 


