2013
Náš sbor má k 1. 1. 2013 celkem 70 členů. Z toho je
13 žen a 32 mužů a 25 dětí. (přišli: do dětí: Maruška
Vilímková, Anička Martinková, Nikolka Vítková, Kuba
Kopecký, Kuba Holoubek, Barča Hübnerová, Lucka
Seibertová, odešli: Josef Vilímek, Keyzlar Jakub,
Kopecká Jana, Kohoutková Lucie, Vogelová Eva)
ne

19. 1. jsme na sportovním areálu uspořádali tradiční
hasičský ples. K tanci nám zahrála oblíbená skupina Betty
z Letohradu.
ne

7. 2. v 7:22 se na budově obecního úřadu rozezněla
siréna. V Olešnici v čp. 27 hořel osobní automobil, který byl
uhašen pomocí práškových RHP před příjezdem jednotky
z RK. Zasahovali: PS Rychnov nad Kněžnou, JSDH
Častolovice a JSDH Olešnice.
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ne

6. 4. Se konala brigáda na sázení stromků u Leštiny.
Letošní rok se zapojili i děti z hasičského kroužku.



ne

13. 4. se na sportovním areálu uskutečnila valná
hromada. Program byl zaměřen na blížící se kácení máje.
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ne

30. 4. jsme opět dovezli, očistili a postavili naši máj.

ne

1. 5. se konalo každoroční kácení máje. Pro letošní rok
bylo
vybráno
téma
CHLASTERIX
A
OLEŠNICKÉ HRY.
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ne

18. 5. se na Velké Ledské uskutečnila okrsková
soutěž. Družstvo mužů vyhrálo.

ne

15. 6. jsme jeli obhajovat putovní pohár do Záměle.
První pokus byl z řeky a 2. z kádě a nakonec se oba
výsledky sečetly. Soutěž jsme zakončili 4. místem z 9
družstev.



ne

22. 6. jsme uspořádali soutěžní odpoledne zpestřené
opékáním kýt. Hasiči i hasičky, ale i nehasiči si spolu
zasoutěžili v netradičních hasičských disciplínách. Odpoledne
byla opět uspořádána diskotéka pro děti a večer pro dospělé.
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července probíhaly velké úpravy hasičárny.
V průběhu celého měsíce byl položen nový beton na podlahu,
podlaha i hasičárna byli vymalovány a také byly
namontovány nové regály.
průběhu
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ne

13. 7. jsme odjeli na soutěž Lhotecký džbán do
Kostelecké Lhoty. Zúčastnilo se družstvo mladších dětí,
družstvo žen a družstvo mužů. Soutěž byla opět netradiční.
V požárním útoku jsme měli najít správný klíč od dveří a
odemknout je, poté mohl proběhnout rozdělovač a proudy a
na konci útoku opět dveře zamknout. Druhá disciplína byl
hod minimaxem a poslední byla přelévání vody za pomocí
hadice. Družstvo mladších ve své kategorii vyhrálo. Družstvo
žen také vyhrálo a dokonce mělo i nejlepší čas požárního
útoku i z mužů a družstvo mužů obsadilo 2. místo.
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ne

17. 8. jsme uspořádali naši domácí soutěž O pohár
starosty obce Olešnice. Družstvo dětí obsadilo 2. místo
(27,95), družstvo starších také 2. místo (26,35), družstvo
žen tuto soutěž vyhrálo (36,30 – naše ženy měly opět
nejlepší čas i z mužů) a družstvo mužů obsadilo 6. místo
(46,22).
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ne

7.9. jsme odjeli soutěžit do Kosteleckých Horek.
Mladší děti obsadily 3. místo, starší děti 2. místo, a naše
družstvo žen a mužů také krásné 2. místo.
a

týden na to 14. 9. jsme se zúčastnili soutěže
v Albrechticích. Naše družstvo žen tuto soutěž vyhrálo
(53,24s) a muži skončili na 3. místě (44,25s).

ne

5. 10. se v lese, okolo rybníka Střezmá, uskutečnilo
podzimní kolo hry PLAMEN. Zázemí jsme měli na
areálu v Olešnici. Sjelo se okolo 300 dětí + jejich
doprovody.
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ne

6. 12. jsme na sportovním areálu uspořádali výroční
valnou hromadu. Z okresu se na nás přijel podívat A.
Ulrych.
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