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Zpráva o činnosti hasičů v Krásném Údolí za rok 2021 

 

 V roce 2021 jsme byly omezeni v činnosti další vlnou koronaviru. To se nadále odráželo i na naší 

spolkové činnosti. Chtěli jsme pořádat nebo spolupořádat několik akcí pro město 

SDH se účastnilo těchto akcí: 

 stěhování hasičské zbrojnice do náhradních prostor z důvodu rekonstrukce  

 Zúčastnili jsme se několika brigád na údržbě a úklidu požární zbrojnice 

 Celkem jsme odpracovali v této nelehké době 340 brigádnických hodin v rámci SDH a JPO 

 Práci s mládeží jsme věnovali ve čtyřech lidech dalších 213 hodin 
 

A naši mladí hasiči se letos také činili 

V roce 2021 to bylo o malinko lepší, sešli jsme se 13x. 

Bohužel už nečinnost kroužku v roce 2020 ovlivnila i naše řady členů. Někteří starší nás opustili. 

Ale kolektiv doplnili nový členové především mladší kategorie a přípravka.  

Kolektiv má 35 dětí a 5 vedoucích.  

V loňském roce jsme pilně trénovali a připravovali jsme se na branný závod. Stihli jsme i jeden sobotní 

trénink. Ten jsme si moc užili a vyzkoušeli jsme si všechny disciplíny branného závodu. Dětem se ani 

nechtělo domů. 

23. 10. 2021 jsme konečně jeli na závody do Bochova, kde se konalo okresní kolo hry Plamen.  

Reprezentovalo nás družstvo mladších a starších. 

V listopadu jsme si ještě užili kroužek plný her a soutěží a na závěr kroužku lampiónový průvod se stezkou 

odvahy kolem kostela, v jejímž závěru na děti čekala sladká odměna. 

Bohužel to byl poslední kroužek v tomto roce. 
 

A i jednotka se v tomto roce činila 

Úměrně času jsme se věnovali údržbě techniky  

V dubnu jsme se konečně dočkali a vyklidili hasičárnu pro připravovanou rekonstrukci. DA a většina věcí 

k výjezdu je uklizena na dvoře a v garáži radnice a zbytek jsme uklidili do bývalé jídelny.  

Rekonstrukce zbrojnice probíhala od dubna a skončila kolaudací 10. 12. 2021. 18. 12. 2021 proběhl den 

otevřených dveří. Tato akce byla spojena s vánočním koncertem dětí ze ZUŠ Toužim, Koncert proběhl pod 

patronátem města. 

Myslím si, že prezentace se povedla a hasičárna se všem velice líbila. Alespoň z ohlasů, které se nám 

donesli. 

V letošním roce jsme se konečně dočkali i ostrých výjezdů.  

10. 01. 2021 Odolenovice  požár komína 

18. 03. 2021 Krásné Údolí  požár komína 

10. 05. 2021 Krásné Údolí  ZOČ – proplach kanalizace v rekonstruované zbrojnici 

11. 06. 2021 Krásné Údolí  ZOČ – požár v MŠ – evakuace dětí 

25. 06. 2021 Krásné Údolí  zajištění místa pro přistání vrtulníku na hřišti 

30. 10. 2021 Krásné Údolí  ZOČ – řezání spadlých větví na budovu 

13. 11. 2021 Chyše   prověřovací cvičení – PÚ – do patra, sklep, DT, DN 
 

21. 12. 2021 jsme oficiálně převzali klíče od zbrojnice a začalo další kolo práce a přemýšlení jak si zbrojnici 

co nejlépe zařídit. Tímto bych chtěl poděkovat starostovi města za čas a úsilí, které věnoval této 

rekonstrukci. 

 

           Vladimír Ježek 

          starosta SDH a velitel JPO 


