2010
Náš sbor má v roce 2010 celkem 67 členů. Z toho je
19 žen a 31 mužů a 15 dětí. (přišli: Jasněna Hanáková +
16 dětí, odešel: Jaroslav Bartoš)
Dne

30. 1. jsme pořádali na sportovním areálu tradiční
hasičský ples. Hudba hrála dobře, tombola byla bohatá a
naplnili jsme i kapacitu sálu.
Dne

27. 3. jsme uspořádali brigádu na úklid nepořádku v
katastru obce Olešnice. Divili jsme se kolik pytlů odpadků
jsme kolem cest nasbírali.
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Dne

10. 4. se konala další brigáda a to již tradiční
brigáda na sázení stromků. Kvůli nepříznivému počasí jsme
nasázeli jen 2000 stromků.

Dne 17. 4. od 20:00 se na sportovním areálu uskutečnila
členská schůze. Bylo přítomno 23 členů. Hlavním bodem
programu byla příprava kácení máje.
V průběhu

měsíce dubna se uskutečnila další brigáda na
ohoblování prken na nové obecní lavice.
Dne

30. 4. si naši hasiči opět dojeli a následně na areálu
postavili máj.
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Dne

1. 5. se konalo tradiční kácení máje. Letos měli hasiči
trošku smůlu, protože jim onemocněli dva herci, ale nakonec
se s tím poprali a skvěle zahráli scénku s názvem
POHÁDKOVÝ
OHÁDKOVÝ LES. Nejprve na scénu přijel krteček (Ota
Hanák) ve svém autíčku a schoval se do své díry. Ze dveří
vstoupili ožralí hasiči (Petr Šmída a Kamil Bartoš) a
nalezli kouzelný zvoneček. Zazvonili na něj, ale nic se
nestalo a tak ho zahodili. Další pohádkovou bytostí je
červená Karkulka (Michal Kos), která hledá vlka. Na
scénu dorazí babička (Míla Vrána), kterou trefil odhozený
zvonek. Když odejdou, na scénu dorazí Jeníček (Standa
Martinek) a Mařenka (Tomáš Pinka), kteří se ztratili
v lese. Jeníček nakopne houbu (Víta Podolský), a protože ji
odkopne klobouk a je z ní lysohlávka, tak rychle utíká ze
scény. Jeníček s Mařenkou se snaží vyšplhal na máj, ale
nejde jim to. V dálce uvidí perníkovou chaloupku a tak
zamíří k ní. Perníkovou chaloupku ale obývá cikánka
(Milan Kohoutek), která k nám utekla z Chánova.
Jeníček s Mařenkou ji chtějí pomoci aby se ohřála, a tak ji
posadí na elektrické křeslo z TV-shopu. Elektřina cikánku
omráčela a tak Jeníček s Mařenkou rychle utíkají pryč. Na
scénu dorazí trpasličí Lesní úklidová četa ve složení Šmudla
(Martin Čepelka), Chroustal (Martin Bezdíček), Šoustal
(Milan Žid) a Skůtr (Karel Janeček). Nejprve ztratí
Šmudlu, který zapadl do krtkovi díry a pak narazí na
uhořelou cikánku. Šťouchnou do ní a ona se probudí. Když
jsou ta Lesní úklidová četa tak cikánku odvezou do Čestic
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na zastávku, ať si odjede zpět do Chánova. Další
pohádkovou bytostí je vlk (Jiří Němčanský), který neví ve
které pohádce hraje a tak si lehne pod máj a čeká až dorazí
Karkulka, nebo kůzlátka. Na scénu přijde babička a
myslivec (Petr Vilímek), který ji chce následně ukázat jak
střelil největšího kance ve střední Evropě. Babička mu
předvádí kance a myslivec na ni zamíří a vystřelí. Jenomže
se netrefí a místo babičky zastřelí vlka. Neví co s ním mají
dělat, a proto zavolají Karkulku. Ta taky neví co s ním, a
proto zavolá krtka. Jenomže krtek je moc malý aby
vyhrabal hrob pro vlka. Zavolá tedy Jeníčka a Mařenku,
ale oni nechtějí pracovat rukama. Zavolají tedy trpaslíky,
kteří kopat neumí, a proto zavolají hasiče. Hasiči vlka oživí
živou vodou. Nakonec na scénu dorazí cikánka, které to
v Česticích ujelo. Letos, kromě máje, měli naši herci ještě
jednu cenu pro diváky a to
večeři u Kateřiny od
cikánky.
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Dne 15. 5. si výbor SDH
uspořádal brigádu na úklid
hasičárny.
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Dne

29. 5. se uskutečnila okrsková soutěž na Velké
Ledské. Muži skončili na 2. místě a naše ženy zvítězily.
Dne 5. 6.

se naši hasiči společně se dvěma hasiči
z našeho okrsku zúčastnili okresního kola soutěže okrsků
v Kvasinách. Skončili na zaslouženém 7. místě.

Dne

12. 6. pomáhali hasiči škole na dětském dnu a mladí
hasiči tam předvedli svůj požární útok.
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Dne

4. 7. jsme si v hasičárně opekli prase.
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Dne 10. 7. se konala soutěž v Kostelecké Lhotě. Letos
jsme měli celkem 3 družstva: děti, ženy a muže. Na této
netradiční soutěži jsme absolvovali celkem 2 disciplíny. První
byla netradiční požární útok a druhá byla shození kuželek.
Naše družstvo dětí skončilo na své první soutěži druhé,
družstvo mužů třetí (ale zato měli nejrychlejší požární útok).
Naše ženy tuto soutěž ve své kategorii vyhrály a kdyby měly
trošku štěstí při hře kámen, nůžky, papír tak ještě mohly
vyhrát sud piva.
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Dne 24. 7. jsme pro naše členy v hasičárně uvařili ovar.
Dne 14. 8. jsme uspořádali soutěž O putovní pohár
starosty obce Olešnice. Od rána to vypadalo jako kdyby
nebyla sobota, ale pátek 13. Přes noc totiž přišel přívalový
déšť a všechno bahno spláchl znovu do potoka, ale to jsme
nevěděli a tak družstva žen ucpaly svoje mašiny bahnem.
Nakonec vše dobře dopadlo a soutěž probíhala jednokolově a
sálo se z kádě. Družstvo dětí obsadilo 3. místo (ze 4
družstev), ženy zvítězily, muži obsadili 2. místo a
smíšenému družstvu se útok nepovedl a skončili na 9. místě.
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Další série soutěží odstartovala 28. 8. soutěží na Velké
Ledské. Kromě domácího družstva tam ještě startovalo
družstvo mužů z Čestic, muži z Olešnice a družstvo žen
z Olešnice. Naše ženy se nenechaly zahanbit a předvedly své
maximum. S časem 36s se staly celkovými vítězkami této
soutěže. Muži skončili na 3. místě.
Týden na to 4. 9. jsme odjeli soutěžit do Kosteleckých
Horek. Jelo tam družstvo dětí, žen a mužů. Útok se
povedl jen družstvo dětí, kteří obsadily 2. místo (ze 4
družstev). Jelikož se tato soutěž jede jednokolově, tak ženy
skončily na 8. místě (z 11 družstev) a muži na 10. místě (z
16 družstev).
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Poslední soutěž letošní sezóny jsme absolvovali 11. 9.
v Albrechticích. Družstvo žen zvítězilo a muži obsadili 4.
místo.

Dne 18. 9. jsme si za
hasičárnou opekli kýtu,
kterou naše ženy vyhrály
na soutěži v Olešnici.
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Dne 9. 10. jsme uspořádali sběr železa v naší obci.

Dne 4. 12. jsme uspořádali výroční valnou hromadu
V letošním roce byla zrekonstruována stará mašina pro děti.
Dále bylo zakoupeno pro děti toto vybavení: 10 x přilby,
přetlakový ventil, 2 x hadice B 10m, 2 x hadice C 10m, 2
x savice 1,6m, sací koš, 2 opasky.
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