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  Hasiči v roce 2020 

 

 

  V rámci JPO jsme se věnovali údržbě techniky a hasičárny  

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

a velké deště nějak vyhýbají. I přesto jsme se na orkán Sabine dobře připravili. 

 V rámci jednotky jsme absolvovali opakovací kurs na obsluhu motorových pil 

 V únoru jsme vyklidili zadní místnost v hasičárně a připravili ji tak nějak na budoucí rekonstrukci. 

Po opravě střechy nám hasičárna krásně vyschla a konečně tak nemusíme vše důležité přikrývat. Za 

rekonstrukci střechy bych chtěl ještě jednou poděkovat vedení města. 

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

mladým hasičům, a máme velký zájem dětí o kroužek MH. Dojíždějí k nám stále 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 zajišťovali občerstvení a ozvučení na dětské maškarní diskotéce 

 V červnu jsme opět s mladými hasiči byli na brigádě u pí. Bečkové v Měchově.  

 Další tradiční akce jsme pro letošní rok museli z důvodů nouzového stavu oželet a zrušit. (Májka, 

Veteráni, hasičská zábava, Mikulášská diskotéka) 

 I přesto jsme odpracovali 350 brigádnických hodin v rámci SDH a JPO 

 Práci s mládeží jsme věnovali ve čtyřech lidech celkem 346 hodin 

 V letošním roce došlo k doplnění a výměně kádě na vodu, terčů na požární sport. K tomuto opět 

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. 

 V říjnu jsme se důstojně rozloučili a doprovodili na poslední cestě našeho nejstaršího člena Pavla 

Krbce. „Čest jeho památce“. 

 

A nakonec naši nejmenší 

 Letos jsme se ze známých důvodů sešli s dětmi na klasickém kroužku pouze desetkrát.  

 Opět jsme se aktivně zúčastnili zkoušek odborností ve Žluticích a zkoušky úspěšně složili. Zároveň 

jsme se zde zúčastnili uzlové štafety. 

 V červnu 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. Tato akce byla v režii 

našich úplně nejmenších dětiček 

 Koncem srpna jsme vyrazili na víkendový pobyt na Ranč Vránov. Výborně jsme si odpočinuli a 

užili spousty legrace. I přes to jsme pomohli majiteli uklidit velkou louku pro koně. Na závěr 

víkendu pro nás pan Vrána připravil spolu s našimi „šéfy“ překvapení a mi měli možnost se svézt 

v opravdovém BVP (bojové vozidlo pěchoty). spousta z nás měla před tou obludou velký respekt, 

ale když jsme se všichni „nalodili“ tak to byl neskutečný skoro hodinový zážitek.  

 V září jsme se sešli v plném počtu a ještě nás pár přibylo. Nyní máme třicet čtyři dětí ve věku od tří 

do šestnácti let a čtyři vedoucí.  

 Zároveň nám v našich řadách dorostli i čtyři dorostenky, které měli svou velkou premiéru na 

soustředění dorostu ve Žluticích. Toto byla na dlouhou dobu poslední akce. 

 

 

         Vladimír Ježek 

       velitel JPO V a starosta SDH Krásné Údolí 

 


