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HASIČI V ROCE 2022 

 

 SDH v roce 2022 po skončení koronavirové krize začalo normálně fungovat, včetně mladých 

hasičů. 

 Začátkem roku jsme dokončili stěhování do nových prostor hasičské zbrojnice a úplně jsme se 

tam zabydleli. V únoru jsme poskytli přístřeší a občerstvili jsme masky po masopustu. 

 Dále jsme spolupořádali s kulturním výborem města dětské diskotéky. 

 Tradičně jsme postavili májku a zajistili kulturní program a občerstvení pro příchozí. 

 V říjnu jsme pořádali naši tradiční zábavu, na kterou přišlo velké množství lidí. 

 V listopadu jsme uspořádali pod záštitou Krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje setkání 

hasičských seniorů, kterého se na naše pozvání zúčastnili i senioři za našeho města a okolí. K tanci a 

poslechu zahrál pan Žákovec, Kulturní program obohatili svým vystoupením i naši mladí hasiči. Akce 

měla velký úspěch. Třeba se z toho stane tradice. 

 Celkem jsme odpracovali v tomto roce 1.390 brigádnických hodin v rámci SDH a JPO 

  Práci s mládeží jsme věnovali dalších 998 hodin 

  Od začátku roku jsme se připravovali na závody, které odstartovali zkoušky odborností a uzlová 

štafeta. Zkoušky splnili všechny přítomné děti a v uzlové štafetě jsme skončili v tvrdé konkurenci na 

druhém místě. 

 V květnu jsme byli s dětmi na závodech v Útvině a přivezli jsme si třetí místo v přípravce 

(nejmenší dětičky), druhé místo si vystříkali mladší a starší skončili na pátém místě. Koncem května se 

v Bochově konalo okresní kolo hry Plamen, kde starší skončili na šestém místě a mladší zazářili a 

skončili druzí. Květen jsme zakončili brigádou Den Země 

 Nejdůležitější závody našich miminek bylo červnové krajské Setkání přípravek v Hroznětíně. Ze 

sedmi týmů si naše dvě družstva přivezli druhé a čtvrté místo. 

 Další víkend jsme s dětmi jeli na závody do Sadova, odkud jsme si přivezli další tři medaile. 

Miminka skončili druhé, mladší byli na bedně až nahoře a starší skončili třetí. 

 Po prázdninách jsme se sešli v plném počtu 33 dětí a začalo další kolo příprav tentokráte na 

branný závod, který se konal v říjnu ve Staré Roli. Naše tři družstva přípravky přivezla všechny tři 

medaile, mladší skončili druzí a starší vybojovali ve velké konkurenci bramborovou medaili. 

 Ještě před těmito závody jsme se zúčastnili závodů v požárním útoku O pohár Hejtmana 

Karlovarského kraje u Variády. Přípravka si přivezla i přes nepříznivé počasí zlato a mladší skončili 

v silné konkurenci devátí. 

 Na dalších schůzkách jsme se věnovali výrobě vánočních dárků pro rodiče a na akce pro seniory. 

Pro ně děti vystoupili hned dvakrát a to na každoročním setkání důchodců a i na dříve zmiňovaném 

setkání hasičských seniorů. 

 Ke konci roku jsme měli i Halloweenský kroužek a navštívil nás čert s Mikulášem 

 A závěrem naše jednotka i v loňském roce vyjela k několika ostrým výjezdům. Jednou jsme 

otevírali zabouchnuté dveře do bytu. Prořezávali jsme cestu za křížkem směrem na Bečov. A nakonec 

jsme třikrát pomáhali při organizaci s uprchlíky v Karlových Varech v KACPU. Rozváželi jsme 

uprchlíky do ubytoven a zajišťovali provoz asistenčního centra. 

 Během roku jsme absolvovali několik cvičení v rámci jednotky a prověřovací cvičení v Chyši. 

Všem, kteří nám pomáhají a podporují, chci ještě jednou vyslovit velký dík. 

 

          Vladimír Ježek 

            starosta SDH a velitel JPO 

 


