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Činnost SDH a JPO za rok 2016 
 

 V roce 2016 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 děti z Toužimi, 

Radyně, Třebouně.  

 01. 09. 2016 došlo ke změně ve funkci vedoucí kolektivu mladých hasičů. Děkuji paní Slabé za 

její dosavadní činnost. 

 Novou vedoucí kolektivu MH byla na Valné hromadě 16. 12. 2016 zvolena Monika Ježková. 

Tímto ji přeji mnoho úspěchů v práci s naší mládeží. Zároveň tato změna byla projednána a vzata na 

vědomí OORM okresu Karlovy Vary. 

Naše SDH pořádalo nebo se aktivně účastnilo těchto akcí: 

 Odvezli jsme masky do Odolenovic v rámci Masopustu, 

 Postavili jsme májku a zajistili občerstvení a zábavu pro všechny příchozí, 

 V květnu jsme občerstvovali účastníky memoriálu Pavla Vitnera – srazu veteránů, 

 V červnu jsme zajistili občerstvení na Krásnoúdolských slavnostech,  

 22. 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. 
 

 Rok 2016 mladých hasičů by se dal opět 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. Na této VH byl oceněn Vojta Ježek za příkladnou reprezentaci 

našeho kraje v roce 2015, kdy se jako člen družstva ze Žlutic účastnil republikového kola hry 

Plamen, kde Žlutičtí mladí hasiči získali skvělé šesté místo. 

 Vystoupení na VH SDH Otročín – zajištění kulturního programu, 

 Soutěže a vystoupení v rámci stavění máje a pálení čarodějnic, 

 Krásnoúdolské slavnosti – vystoupení, 

 Vánoční diskotéka, 

 Ozdoby na vánoční stromek a výroba dárků pro naše spoluobčany, které se rozdávaly tradičně při 

zpívání u stromečku. 

Naše město reprezentovali mladí hasiči na těchto soutěžích a akcích: 

 Odznaky odbornosti v Nové Roli, 

 Den pro náš region – úklid v Odolenovicích, 

 Okresní kolo hry Plamen ve Žluticích – osmé místo mladší děti, 

 Závody v Sadově O pohár starosty – čtvrté místo, 

 Podzimní kolo hry Plamen v Sadově - zde se již účastnily děti ve starší i mladší kategorii. 

 Dále se naše děti zúčastňují výtvarné soutěže PO očima dětí. V okresním kole se velice dobře 

umístili Daniel Cibulka a Eliška Bílková. 
 

 V rámci JPO jsme se úměrně času věnovali údržbě techniky a hasičárny.  

Dne 8. 12. 2016 jsme se mohli poprvé v naší novodobé historii zúčastnit ostrého zásahu při požáru bývalé 

stodoly u Hollandie. Z důvodu technické závady na spouštění sirény nám ostrý poplach nebyl vyhlášen. 

ŠKODA. 

 Díky dotacím z krajského úřadu a i finanční spoluúčasti města jsme v roce 2016 dovybavili 

jednotku několika novými svítilnami. 

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

 V červnu proběhli Krásnoúdolské slavnosti na kterých naše SDH zajišťovalo občerstvení. Díky 

udání „některých spoluobčanů“ byla na této akci provedena kontrola ze strany státních orgánů. Veškeré 

kontroly proběhly hladce a nebylo shledáno na naší akci nic nezákonného a protiprávního. Zjistili jsme 

vlastně, že vše děláme dobře. 

„DĚKUJI TEDY TĚMTO SPOLUOBČANŮM ZA TOTO UPOZORNĚNÍ.“ 

          Vladimír Ježek 

              Starosta SDH a velitel JPO 


