2012
Náš sbor má 68 členů. Z toho je 16, 34 mužů a 18 dětí.
(vystoupili: Erika Hanáková, z dětí Tereza Kopecká a
Jaroslav Křišťák, zemřel: Jiří Krsek, přišli: Miroslav
Vašata, do dětí Kristýna Vašatová a Josef Poslušný).
Dne 21. 1. proběhl na sportovním areálu tradiční
hasičský ples. Sál se opět podařilo zcela zaplnit a k tanci
zahrála naše oblíbená skupina Betty z Letohradu.
V úterý dne 28. 2. ve večerních hodinách, z důvodu
velkého deště, došlo k zaplnění Hoděčínského rybníka. Pár
dní před tím došlo k poškození boční hráze rybníka .
Starosta obce povolal naší jednotku, protože hrozilo
zaplavení domu pana Kutnara z Hoděčína. Po příjezdu na
místo jsme zjistili, že voda začíná opadávat, a proto jsme
nemuseli zasahovat. Do rána voda odpadla, ale díra ve
hrázi rybníka se zvětšila.
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Dne 31. 3. se uskutečnila brigáda na sázení stromků
v obecním lese.

Dne 7. 4. proběhla brigáda na jarní úklid naší
hasičárny. Letošní rok do této brigády byly zapojeny i děti.
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Dne 14. 4. se na sportovním areálu uskutečnila členská
schůze.
Dne 30. 4. jako každoročně si naši hasiči postavili máj.

Dne 1. 5. naši hasiči tradičně odehráli scénku. Letošní
rok bylo téma DÍVČÍ VÁLKA.
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Dne 19. 5. se uskutečnila okrsková soutěž v Olešnici.
Z družstva žen vyhrálo družstvo SDH Olešnice (38 s), 2.
skončily ženy z SDH Čestice. Z mužů vyhrálo SDH
Olešnice (29 s), 2. skončili muži z SDH Čestice, 3. SDH
Ledská a 4. SDH Hoděčín.

Dne 26. – 27. 5. se družstvo mladších a družstvo
starších zúčastnily jarního kola hry PLAMEN v Jílovicích.
Družstvo mladších obsadilo 15. místo z 22 družstev a
družstvo starších 12. místo z 22 družstev.
Dne 2. 6. jsme pomohli s organizací dětského dne na
sportovním areálu a mladí hasiči zde předvedli ukázku
disciplíny štafeta požárních dvojic.
Dne 23. 6. jsme uspořádali každoroční grilování kýty.
Akce byla opět zakončena diskotékou jak pro děti, tak
v pozdějších hodinách i pro dospělé.
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Dne 14. 7. se uskutečnila soutěž Lhotecký džbán
v Kostelecké Lhotě. Letošní soutěže jsme se zúčastnili se 4
družstvy: mladší děti, starší děti, muži a smíšené družstvo.
Letošní rok se týkal vína. Nejprve jsme museli víno otrhat,
pak sešlapat, pak nalít do kádě a nakonec i vypít. Družstvo
mladších dětí obsadilo 2. místo, družstvo starších dětí
vyhrálo. Naše družstvo mužů obsadilo 2. místo a smíšené
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družstvo překvapivě tuto soutěž vyhrálo a o vyhraný sud
piva se s ostatními členy podělili.

Dne 11. 7. jsme poprvé jeli na soutěž O putovní pohár
starosty obce Záměl. Do této soutěže jsme postavili pouze
smíšené družstvo. Soutěž probíhala ve 2 pokusech: sání
z přírodního zdroje a sání z kádě. Oba tyto časy se poté
sčítali. Tuto soutěž jsme vyhráli.
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Dne 18. 8. jsme uspořádali naši domácí soutěž O pohár
starosty obce Olešnice. Družstvo mladších dětí i družstvo
starších děti ve své kategorii vyhrálo. Ženám i mužům se
letos náš domácí pohár získat nepodařilo a obě družstva
skončila na 2. místě.

Dne 8. 9. se uskutečnila soutěž v Albrechticích. Bohužel
jsme opět museli na start
postavit jen smíšené
družstvo.
Z důvodu
malého počtu družstev
soutěž probíhala na 3
pokusy. Ale až ten
poslední
pro
nás
znamenal naše vítězství.
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Dne 22. 9. probíhala soutěž v Kosteleckých Horkách. Na
start jsme postavili 3 družstva: mladší děti, ženy a muže (s
neupravenou mašinou). Družstvo mladších dětí obsadilo 3.
místo a družstvo žen i mužů na místě 4.

Dne 6. 10. běhaly děti podzimní kolo hry PLAMEN
v Bystrém
v Orlických
horách.
Družstvo
mladších
obsadilo úžasné
6. místo z 28
družstev
a
družstvo starší
12. místo z
22 družstev.
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Dne 22. 10. se uskutečnil sběr železa.

Dne 10. 11. se uskutečnila brigáda na smontování nové
kuchyně do hasičárny.

Toto jsou
poháry, které
jsme letos
vyhráli.
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Dne 8. 12. se uskutečnila výroční valná hromada.
Do hasičské zbrojnice byla zabudována nová kuchyňská
linka.

10

