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Činnost SDH a JPO za rok 2015 
 

 V roce 2015 jsme pořádali několik akcí pro město a neustálé posilovali naší podporu mladým 

hasičům, přestože cca 10 dětí skončilo z důvodu věku a tak se rozpadlo starší družstvo. 

 Výbor SDH se schází pravidelně první neděli v měsíci anebo dle potřeby. 

 

Naše SDH pořádalo nebo se aktivně účastnilo těchto akcí: 

 Odvezli jsme masky do Odolenovic v rámci masopustu. 

 Postavili jsme májku a zajistili občerstvení pro všechny příchozí. 

 V květnu jsme občerstvovali účastníky memoriálu Pavla Vitnera – srazu veteránů 

 V červnu jsme zajistili občerstvení na dětském dni a Krásnoúdolských slavnostech  

 Přivítali jsme prázdniny i s našimi dětmi  

 17. října jsme pořádali taneční zábavu, které se zúčastnilo víc lidí než v předchozích letech 

 Celkem jsme odpracovali 300 brigádnických hodin 

 Zdeněk Fáber začal s rekonstrukcí hasičárny a tak je šatna před dokončením. 

 Zakoupili jsme tři kompletní uniformy pro naše hasičky  

 

 Rok 2015 mladých hasičů by se dal nazvat rokem plným vystoupení. Díky kreativní vedoucí 

Monice Ježkové, která připravuje s dětmi veškerá vystoupení do posledního detailu, se děti prezentovaly 

na těchto akcích: 

 Valná hromada SDH Krásné Údolí 

 Setkání s rodáky 

 Soutěže a vystoupení v rámci čarodějnic 

 Krásnoúdolské slavnosti 

 Vánoční diskotéka 

 Ozdobení vánočního stromku a výroba dárků pro naše spoluobčany 

 

Naše město reprezentovali mladí hasiči na těchto soutěžích a závodech: 

 Halová soutěž v Toužimi – třetí místo starší 

 Soutěž O Útvinské srdce 

 Okresní kolo hry Plamen na Pile – osmé místo starší i mladší čtvrté místo 

 Mezinárodní závody ve Žluticích – mladší čtvrté místo 

 Závody v Sadově – druhá nejrychlejší štafeta v kategorii starší 

 Bačův memoriál v Teplé – mladší třetí místo a starší čtvrté místo 

 O pohár starosty města Cheb – mladší první místo 

 Podzimní kolo hry Plamen ve Žluticích  

 

 Naše jednotka požární ochrany v lednu absolvovala prověřovací cvičení – čerpání vody ze studny 

– ochrana před vytopením bytového domu. 

 V březnu byl jmenován nový velitel jednotky po rezignaci Lukáše Lakomého a to Vladimír Ježek. 

 Úměrně času jsme se věnovali údržbě techniky a hasičárny – hlavní dík Zdeňkovi Fáberovi – 

vybudoval šatnu. 

 Díky dotacím z krajského úřadu a i finanční spoluúčasti města se za posledních pár let naše 

jednotka docela obstojně vybavila osobními ochrannými prostředky – zásahové obleky, přilby a obuv a 

svítilny. Dále byla zakoupena motorová pila s příslušenstvím a nové kalové čerpadlo včetně 

protipovodňových pytlů k ochraně před případnou velkou vodou. 

 Děkuji touto cestou starostovi a celému zastupitelstvu města za pomoc a spolupráci. 

 

          Vladimír Ježek 

              Starosta SDH a velitel JPO 

 


