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Z činnosti Výboru SDH

Vážené sestry, vážení bratři,
úspěšně jsme zvládli pořádání
tradiční akce, a sice hasičského plesu.
Tato akce je opravdu velice náročná na
přípravu, zajištění i úklid, a proto bych
Vám všem, kteří jste se zapojili, chtěl
poděkovat za váš čas věnovaný
hasičskému plesu.
Hasičským plesem ale naše
činnost vůbec nekončí. Právě naopak.
Jsme před startem nové soutěžní sezóny,
čeká nás řada dalších akcí. Opět
pořádáme základní kolo preventivněvýchovné výtvarné soutěže „Požární
ochrana očima dětí“, do které by se
v letošním roce měla zapojit školní
družina, Dětský domov, Mateřská škola i
děti z hasičského kroužku.
Nově máme na náměstí skříňku,
kde se budeme prezentovat na
veřejnosti a kde i členové najdou
potřebné informace. Samozřejmě pro
informovanost jsou ve výstavbě nové
webové stránky, které jsou dostupné na
adrese
www.dolni-cermna.cz/sdh.
Potřebné informace tam postupně
doplňujeme, najdete tam plán akcí na
rok 2013, snažíme se tam zveřejňovat
pozvánky na akce i zprávy o proběhlých
akcích. Stránky jsou však stále ve
výstavbě, takže jsou takové provizorní,
v průběhu března bychom chtěli doplnit
potřebné fotografie a grafiku a
samozřejmě chceme dále zintenzivňovat
zveřejňování naší činnosti.
V březnu
také
pořádáme
pravidelně setkání zasloužilých hasiček
a hasičů sboru, to jsme však kvůli
velikonočnímu termínu posunuli o týden
později, tedy na 5. 4.! Pěkné předjaří.
Jan Růžička

Výbor se sešel na svém jednání v pátek
1. února a 22. února 2013. Mimo jiné:
 se zabýval přípravou akcí –
hasičský ples, zájezd do bazénu,
kančí hody,
 schválil koupi skleniček do
hasičského domu,
 projednal závěrečné vyúčtování
SDH za rok 2012,
 se zabýval řešením hasičského
cvičiště,
 projednal přípravu znaku SDH,
 jmenoval hlavním vedoucím
letního tábora Zdeňka Růžičku,
hospodářem letního tábora Jana
Růžičku,
Příští schůze Výboru SDH se koná
v pátek 22. 3. 2013.

Plán akcí leden – březen, duben
9. 3.

Zájezd do krytého bazénu (viz.
pozvánka)

9. 3.

Kančí hody v hasičském domě
(viz. pozvánka)

22. 3. Přezkoušení členů pro získání
odbornosti Hasič III. v Horní
Čermné
22. 3. Schůze Výboru SDH
29. 3. Jednání Výkonného výboru
Krajského sdružení hasičů

Pardubického kraje v Dolní
Čermné
5. 4.

Setkání zasloužilých hasiček a
hasičů SDH

6. 4.

Bramborákové hody v hasičárně

19. 4. Námětové cvičení a valná
hromada okrsku č. 3 v Horní
Čermné
26., 27. 4.
Prodej občerstvení na
pouti v Dolní Čermné
30. 4. Čarodějnice v kempu

Letní dětský tábor SDH
I v letošním roce pořádá SDH Dolní
Čermná letní dětský tábor. Tentokrát
v termínu od soboty 29. 6. 2013 do
soboty 6. 7. 2013. Přihlášky zatím nejsou
k dispozici, jakmile budou připravené,
budeme Vás včas informovat.

Hasičský kroužek
Stále přibíráme nové členy do
hasičského kroužku. Pokud znáte
někoho, koho by to zajímalo, může se
přijít podívat na tréninky, které se
konají každou středu od 15 do 16,30
hod. v tělocvičně v Dolní Čermné (žáci –
od 6 do 15 let, přípravka od 3 let) a
každou sobotu od 13 do 14,30 hod.
v tělocvičně (dorost od 13 do 18 let).
Vedoucí – žáci: Milan Pirkl, Saša Pirklová
st., Jan Růžička,
Vedoucí – dorost: Petra Pecháčková,
Milan Pirkl,

Kontakty
Webové stránky SDH:
www.dolni-cermna.cz/sdh (dále i
Facebook)
E-mail SDH:
sdh.dc@seznam.cz
Webové stránky OSH (také Hasičská
vzájemná pojišťovna, pí Faltusová):
www.oshusti.cz
e-mail OSH: osh.uo@seznam.cz

POZVÁNKY
SDH Dolní Čermná pořádá pro své členy,
rodinné příslušníky a příznivce

ZÁJEZD DO KRYTÉHO BAZÉNU
v České Třebové
v sobotu 9. března 2013, odjezd
v 8,00 z náměstí v Dolní Čermné
Bazén máme zajištěný od 9 do 10,30
hod. Návrat kolem poledne.
Členové SDH mají vstupné a dopravu
hrazenou SDH, ostatní účastníci zaplatí
v autobuse účastnický poplatek 50,- Kč.
Sbor dobrovolných hasičů
v Dolní Čermné
pořádá

KANČÍ HODY
V SOBOTU 9. BŘEZNA 2013
OD 16 HODIN
v hasičském domě v Dolní Čermné
Vezměte známé a příznivce a přijďte
ochutnat speciality z kančího masa.

