Na začátku nové sezóny došlo k překvapení, kdy pro malý počet mužstev se zrušila IV. třída.
Udělaly se dvě skupiny III. třídy. Po delší době se zase naskytla příležitost zahrát si vyšší třídu.
Nalosovali jsme si skupinu „B“, kde je 10 mužstev a odehraje se podzim a část jara. Na jaře se dohrají
zbylé zápasy. Potom se mužstva rozdělí do skupin podle umístnění a promíchají se skupinou „A“.
Ač jsme polovičku mužstev znali, jelikož už jsme s nimi hráli ve IV. třídě je III. třída nad naše
síly. Mužstvo se snažilo, ale výsledky mluví za vše, v 5 zápasech utrpělo porážku pod 5 branek a v 7
zápasech porážku nad 5 branek. Po podzimní části přezimuje na posledním místě se skórem 6 : 73 a 0
body. Podle skóre lze usuzovat, že mužstvo nemá adekvátního zakončovatele akcí, které si v průběhu
zápasu vytváří, neboť většinu poločasů se soupeřem drželo krok. Opět se projevilo to známé léta
provozované – neúčast některých hráčů na zápasech (snad strach ze soupeře či vysoké porážky), kdy
se museli do hry zapojit už nehrající postarší hráči, aby se zápas mohl vůbec odehrát. V současné
době má mužstvo 13 hráčů svých (pravidelně hraje 9 hráčů) a 6 hráčů na hostování (pravidelně hrají
4 hráči).
Závěrem poděkování lidem, kteří se podílejí na hladkém průběhu soutěží.
Předseda TJ Dvořák Zdeněk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva o činnosti SDH za rok 2014
V roce 2014 jsme opět pořádali více akcí pro město a neustálé posilovali naší podporu mladým hasičům.
Výbor SDH se schází pravidelně první neděli v měsíci.













Naše SDH pořádalo nebo se aktivně účastnilo těchto akcí:
Odvezli jsme masky do Odolenovic v rámci masopustu.
Postavili jsme májku
17. – 18. května proběhlo v našem městě Okresní kolo hry Plamen. Z mého pohledu jsme se
akce zhostili se ctí a i vtom malém počtu lidí, kteří se podíleli, jsme ji skvěle zvládli. Všem
zúčastněným za to ještě jednou díky.
V květnu jsme pomáhali při memoriálu Pavla Vitnera – srazu veteránů
V červnu jsme zajistili občerstvení na dětském dni a Krásnoúdolských slavnostech
Přivítali jsme prázdniny i s našimi dětmi
18. října jsme pořádali taneční zábavu, která byla z ohlasů okolí velice úspěšná
Úspěšně jsme opravili naší Avii, na které jsme odpracovali celkem 250 hodin, obzvláště děkuji
našim ženám, které nám pomáhali celou Avii obrousit a oškrábat.
Celkem jsme odpracovali 553 brigádnických hodin
Po několika letech se nám podařilo uklidit hasičárnu.
Podařilo se nám sehnat sponzora a tak pěkně obléct celý kolektiv MH.

Naše drobotina se zúčastňovala soutěží od začátku roku. Začali jsme v březnu halovou soutěží
v Toužimi. Dále v dubnu děti pomáhali v rámci Dne Země a upravili místo kolem Smírčího kříže. Dále
jsme plnili odznaky odborností a koncem dubna jsme vyjeli na zahájení Karlovarské ligy do Chodova.
Již tradičně naše děti ozdobily májku a ve spolupráci s místní MŠ připravila Monika Ježková program
„Rej čarodějnic“. V květnu jsme byli v Útvině na Útvinském srdci a další víkend jsme bojovali
v požárním útoku a v soutěži jednotlivců na stadionu IŠTE v Sokolově. 17. – 18. května proběhlo
v Krásném Údolí jarní kolo okresní hry Plamen, kde naši starší obsadili v sobotu 7. místo a v uplakaném
nedělním dopoledni mladší žáci obsadili 8. místo. V červnu jsme závodili v Boru a na konci měsíce
jsme s dětmi přivítali prázdniny na místním hřišti. V říjnu děti uzavřeli ročník Karlovarské ligy
v Březové u Sokolova, kde celkově obsadili mladší žáci 9. a starší žáci 8. místo. V půlce října jsme na
Pile běhali branný závod v rámci dalšího kola hry Plamen. Ke konci roku se naše dětičky podíleli na
výrobě drobných dárečků na akci Zpívání pod stromečkem.
Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat panu Janouškovi s firmy A. P. S. A. Toužim za
finanční podporu. Dále také děkuji městu Krásné Údolí za příspěvek na helmy pro děti a všem, kteří nás
podporují a fandí naší činnosti.
Vladimír Ježek - starosta SDH
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