
ZPRAVODAJ 

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOLNÍ ČERMNÉ 

BŘEZEN - DUBEN 2013 
Úvodník    ______           
Vážené sestry, vážení bratři, 
 přestože jaro ještě nezačalo, 
příprava na jarní sezónu je již v plném 
proudu. Vrcholí příprava překážek, 
zejména byla zmenšena káď na vodu, 
byla provedena kontrola soutěžní 
požární stříkačky a teď už se čeká jen na 
vhodné počasí, aby se mohlo začít 
trénovat venku. I v letošním roce nás 
čeká řada zajímavých závodů, počínaje 
mladými hasiči přes dorost až po 
soutěže dospělých v požárním sportu a 
ve Velké ceně Orlickoústecka 
v požárním útoku. Činnost mládeže SDH 
Dolní Čermná byla v roce 2013 opět 
podpořena grantem Pardubického kraje 
na podporu volnoaktivit mládeže ve výši 
5.000,- Kč. 
 Máme za sebou i část odborné 
přípravy. V pátek 22. 3. 2013 úspěšně 
složili 4 členové – Petr Bednář, Luboš 
Hrabčuk, Michal Nastoupil a David 
Rebhán – zkoušky pro získání 
odbornosti Hasič III. stupně.  
 Vrcholí také měsíc požární 
ochrany – březen. U této příležitosti 
jsme opět uspořádali základní kolo 
výtvarné soutěže Požární ochrana očima 
dětí. Vyhodnocení proběhne v pátek 5. 4. 
2013 a nejlepší práce budou odeslány do 
okresního vyhodnocení. V pondělí 4. 3. 
2013 jsme také uspořádali besedu 
s dětmi ze Školní družiny na téma 
požární prevence. 
 Čeká nás opět nabitý program, 
věřím, že se nám jej podaří opět 
s přehledem zvládnout. 
 
    Jan Růžička 

 

 

Z činnosti Výboru SDH  
Výbor se sešel v pátek 22. 3. 2013. Mimo 

jiné: 

 schválil hospodaření SDH za únor 

2013, 

 projednal přípravu akcí v dubnu, 

 schválil podobu návrhu znaku 

SDH (schvaluje valná hromada), 

 schválil koupi soutěžního 

materiálu pro činnost mládeže, 

 

Příští schůze Výboru se koná v pátek 3. 

5. 2013. 

 

Plán akcí – duben, květen 

 
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 

 

5. 5. Soutěž Velké ceny Orlickoústecka 

v požárním útoku – Vysoké Mýto 

 

10., 11. 5. Soutěž mladých hasičů O 

pohár obce Svatý Jiří 

 



11. 5.  Soutěž mezi čermenskými spolky 

„Kdo si hraje, nezlobí“ v kempu 

 

18. 5. Okrsková soutěž dospělých a 

mladých hasičů v Nepomukách 

 

24. 5. 2. valná hromada SDH Dolní 

Čermná 

 

25., 26. 5. Soustředění družstev SDH na 

stadionu v Mladkově 

 

31. 5., 1. 6. Okresní kolo hry PLAMEN 

mladých hasičů v Dolní Lipce 

 

1. 6. Soutěž Velké ceny Orlickoústecka 

v požárním útoku – H. Třešňovec 

 

Letní dětský tábor SDH 
 

Přihlášky na letní tábor budou 

k dispozici od 10. 4. 2013 u Jana 

Růžičky. Zájemci se mohou hlásit na e-

mail: sdh.dc@seznam.cz, telefon 

731 070 397. 

 

POZVÁNKY    
Sbor dobrovolných hasičů 

v Dolní Čermné 

pořádá 

 

BRAMBORÁKOVÉ 

HODY 
 

V SOBOTU 6. DUBNA 2013 

OD 16 HODIN 

v hasičském domě v Dolní Čermné 

 

Vezměte známé a příznivce a přijďte 

ochutnat bramborákové speciality. 

 

 

 

Zajištění akcí v dubnu 2013 
 

Prosíme členy, kteří by mohli pomoci 

zajistit prodej občerstvení na pouti 

v Dolní Čermné (sobota 27. a neděle 28. 

4. 2013) a na Čarodějnicích (úterý 30. 4. 

2013), aby se případně nahlásili 

jakémukoliv členovi Výboru SDH, nebo 

na e-mail: sdh.dc@seznam.cz. 

 

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ   

 
Okrsek č. 3 pořádá 

 

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ 

OKRSKU Č. 3 a VALNOU 

HROMADU OKRSKU 

 
v pátek 19. dubna 2013 v Horní 

Čermné 

 

Sraz u hasičárny v Dolní Čermné v 16,30 

hod., odtud odjezd do Horní Čermné. Po 

skončení námětového cvičení se koná 

valná hromada okrsku. 

 

Na cvičení i valnou hromadu jsou zváni 

všichni členové. 

 

VÝZVA PRO ROHODČÍ   
 

Prosíme členy, kteří nebudou soutěžit na 

okrskové soutěži 18. 5. 2013 a mohli by 

se zúčastnit jako pomocní rozhodčí, aby 

se přihlásili starostovi SDH. 

 

ZAPŮJČENÍ MARINGOTKY  
 

Upozorňujeme členy, že od letošního 

roku je správcem maringotky Zdeněk 

Stejskal, případné zapůjčení je třeba 

domluvit s ním. Lavičky a hasičský dům 

má na starost Petr Mikula. 
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