
Aktivity sboru v roce 2013 

 

V letošním roce stejně jako v předešlých letech se nám podařilo zorganizovat 

několik brigád . 

Také byl proveden pravidelný sběr železného šrotu. 

 

26.ledna jsme se s mladými hasiči zúčastnili plnění odznaků odborností ve 

Břehách. Všichni zúčastnění si své odznáčky za své vědomosti opravdu 

zasloužili. 

 

27.dubna jsme se zúčastnili výstavy hasičské techniky u zimního stadiónu 

v Pardubicích. Po předvedeném vystoupení si naši mladí hasiči rádi zařádili na 

motokárách. 

 

30.dubna pořádala obec ve spolupráci s SDH každoroční pálení čarodějnic, kde 

jsme zajišťovali občerstvení. Myslím si, že se nám tato akce vydařila ke vší 

spokojenosti. 

 

8. května  proběhlo okrskové kolo ve Volči kde jsme soutěžili i v nepříznivém 

počasí. 

 

15. června jsme s mladými hasiči předvedli záchranu osob z hořící budovy na 

setkání přípravek ve Břehách. 

 

6. července jsme ve spolupráci s obecním úřadem a sportovci uspořádali dětský 

den.  

 

1. září jsme s našimi mladými hasiči poprvé vyzkoušeli požární útok na 

závodech ve Strašově.  

 

7. září jsme se zúčastnili závodů v požárním útoku ve Volči. 

 

14.září jsme pořádali loučení s létem u naší maringotky.  

 

21. září jsme byli s našimi dětmi na dni otevřených dveří na požární stanici 

v Pardubicích. 

 

19. října jsme se s mladými hasiči zúčastnili závodů v požární všestrannosti 

v Horním Jelení. 

 

27.listopadu jsme pořádali valnou hromadu v naší maringotce zakončenou 

ohňostrojem.  

 

30. listopadu naše hasičky pořádaly setkání s možností výroby adventních 

věnců.  



22. prosince jsme pořádali zpívání koled u vánočního stromku před obecním 

úřadem 

 

Už pět a půl  roku funguje kroužek mladých hasičů, který se schází stále každý 

pátek od 17h. V tomto kroužku se děti zdokonalují v disciplínách hry plamen a 

ostatních dovednostech mladých hasičů.  

 

Na těchto  aktivitách je i letos vidět, že jsme nezaháleli, a že hasičské hnutí 

v naší obci jede na plné obrátky.  

 

Závěrem bych chtěl ještě jednou všem poděkovat za práci a volný čas, který 

věnují našemu sboru, popřát příjemný večer a dobrou zábavu. 

 
                                        


