Hasiči za rok 2017
V roce 2017 jsme pořádali několik akcí pro město a neustálé posilovali naší podporu mladým
hasičům, a opět jsme zaznamenali zvýšený zájem dětí o kroužek MH. Dojíždějí k nám i děti
z Toužimi, Radyně.








Naše SDH pořádalo nebo se aktivně účastnilo těchto akcí:
Odvezli jsme masky do Odolenovic v rámci masopustu a zajistili občerstvení při večerním
programu
Postavili jsme májku a zajistili občerstvení pro všechny příchozí.
V březnu jsme tradičně zajišťovali pití na hasičském plese Útviny
V květnu jsme občerstvovali účastníky memoriálu Pavla Vitnera – srazu veteránů
V červnu jsme zajišťovali občerstvení na Krásnoúdolských slavnostech
21. října jsme pořádali taneční zábavu, které se zúčastnilo víc lidí než v předchozích letech a
naše půlnoční překvapení opět sklidilo velký potlesk – děkuji zúčastněným za jejich čas a úsilí.
Celkem jsme odpracovali 150 brigádnických hodin

Naši mládežníci začali pracovat hned v lednu, kdy se začali připravovat na plnění Odznaků
odbornosti, které se konali ve Žluticích. Za naše SDH se zúčastnili Ondra Hazmuka, Tomáš Böhm,
Filip Adam, Christina a Edward Lean a Eliška Adamová. Odměnou za dosažené výsledky jim byl
pobyt v místním bazénu a poté jsme se skvěle nacpali v jedné z místních restaurací. Do auta jsme je
museli skoro odnosit. Prvého dubna jsme absolvovali závody jednotlivců v Březové u Sokolova, kde
nás skvěle reprezentovali pouze kluci Edward Lean, Zdeněk Černý, Ondra Hazmuka a Filip Adam. Pro
kluky to byli první závody a určitě nezklamali ve své kategorii.
Jako každoročně i letos naše děti předvedli své vystoupení během stavění máje na náměstí a
předvedli se i na Krásnoúdolských slavnostech na místním hřišti.
V květnu jsme jeli na závody do Útviny na tradiční pohár Útvinské srdce. Ve štafetě požárních
dvojic jsme se umístili na pěkném čtvrtém místě a v požárním útoku jsme obsadili místo šesté. 21.
května jsme vyrazili na okresní kolo hry Plamen do Boru u Sadova, kdy po celodenní dřině obsadili
krásné šesté místo v kategorii mladších.
Po prázdninách jsme se sešli v počtu 12 dětí a dvou instruktorů z řad dorostenců. Po usilovném
tréninku jsme jeli 22. října do Nové Role kde jsme absolvovali podzimní kolo hry Plamen. Běžel se
Závod požárnické všestrannosti a štafeta požárních dvojic. Tady jsme závodili v kategorii mladší i
starší.
V listopadu a prosinci se naši mladí hasiči „přestali“ věnovat alespoň na chvíli hasičině a začali
vyrábět pro své nejbližší vánoční dárečky a překvapení.
Naše jednotka se během roku zase v rámci svých možností věnovala údržbě techniky a
hasičárny. 24. 11. 2017 byl městem za využití dotací Karlovarského kraje a Ministerstva vnitra předán
do užívání dopravní automobil Ford Transit, který si veřejnost mohla prohlédnout při zpívání u
betléma 22. 12. 2017. Doufáme, že bude jednotce sloužit minimálně stejně tak dobře jak dosluhující
Avie na kterou nedáme dopustit.
Závěrem přeji Všem vše nejlepší do Nového roku a nám abychom nové vozidlo mohli využívat
pouze k výjezdům s dětmi a ne k ostrým zásahům.
Vladimír Ježek
starosta SDH a velitel JPO Krásné Údolí
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