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Hasiči za rok 2018 
 

V jednotce jsme se úměrně času věnovali údržbě techniky a hasičárny  

  Konečně jsme se dočkali i ostrého výjezdu, 17. 2. 2018 jsme na žádost KOPIS vyjeli v počtu  

1 + 2 k dopravní nehodě na silnici č. 20 ve směru na Karlovy Vary. Jednalo se o řízení provozu a úklid 

vozovky. 

  Dne 10. 3. 2018 jsme na žádost starosty města vyjeli v počtu 1 + 3 téměř na stejné místo jako 

při předchozí události a zajišťovali řízení provozu a úklid vozovky při kácení stromů na pravé straně 

komunikace ve směru na Karlovy Vary. 

  V únoru jsme prodali naší starou babičku AVII a zároveň jsme zakoupili a nechali upravit 

vozík pro potřeby výjezdové jednotky 

  V roce 2018 se pro naši jednotku vyškolili dva noví strojníci, proběhlo opakovací školení 

k obsluze motorových pil a dále kurz zdravotnických dovedností pro hasiče JPO. 

  S naším novým výjezdovým automobilem jsme za rok najeli 2 027 km. 
 

 V roce 2018 jsme v rámci SDH 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 Karlových Varů. V letošním roce jsem se „zhrozil“ 

v dobrém slova smyslu co nových dětiček nás začalo navštěvovat. Dodnes se v nich ztrácím. 

Naše SDH pořádalo nebo se aktivně účastnilo těchto akcí: 

 Odvezli jsme masky do Odolenovic v rámci masopustu a zajistili občerstvení při večerním 

programu 

 V březnu jsme tradičně zajišťovali pití na hasičském plese Útviny 

 V dubnu jsme občerstvovali účastníky tradičního srazu rodáků našeho městečka a podíleli jsme 

se na kulturním programu naším vystoupením s ostatními spoluobčany – za což všem 

zúčastněným ještě jednou děkuji 

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

program na této akci 

 20. října jsme pořádali taneční zábavu, které se zúčastnilo nejméně lidí za dobu konání. Naše 

půlnoční překvapení opět sklidilo velký potlesk – děkuji zúčastněným za jejich čas a úsilí. 

Celkem jsme odpracovali 640 brigádnických hodin v rámci SDH a JPO 
 

 A nakonec co dělali mladí hasiči v roce 2018 

  V lednu jsme si jeli zazávodit do Sokolova na soutěž jednotlivců v běhu na 60 metrů 

s překážkami,  

  V únoru jsme se připravovali na zkoušky odbornosti a malovali obrázky do soutěže PO očima 

dětí. Zkoušky odborností se plnili v březnu. Za odměnu jsme si to užili v bazénu a na závěr jsme si 

pochutnali na dobrém obědě. 

  Dále jsme jeli závodit do Toužimi na halovou soutěž. Závody jsme pojali jako trénink a 

nakonec jsme vybojovali druhé místo. 

  Jako každý rok se účastníme na akci stavění májky, kde jsme měly taneční vystoupení. 

  Po dlouhé zimě se konalo v květnu Útvinské srdce kde jsme závodili poprvé za starší družstvo 

a obsadili jsme 6 místo. 

  26. a 27. května se konalo okresní kolo hry Plamen v Nové Roli, kde nás reprezentovalo 

družstvo starších i mladších. Družstvo starších skončilo na 6 místě a mladší na 7. Starším se podařil 

útok CTIF. Skončili na 4 místě.  

  V červnu jsme za odměnu jeli na víkendové soustředění na Betlém, počasí nám sice moc 

nepřálo, ale i tak jsme si to užili, stihli jsme i vystoupit na  Krásnoúdolských slavnostech. 

  Po prázdninách jsme se sešli v září v počtu 23 dětí a 2 instruktoři.  

  Po seznámení jsme začali trénovat na branný závod, který se konal 13. října v Útvině. O týden 

později jsme vystoupili na Hasičské zábavě s pohádkou o veliké řepě v hasičském podání. 

V prosinci jsme se věnovali tradičně výrobě vánočních dárečků. 

 

         Vladimír Ježek 

       velitel JPO a starosta SDH Krásné Údolí 


