
ZPRAVODAJ 

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOLNÍ ČERMNÉ 

LEDEN 2013 
Úvodník    ______           
Vážené sestry, vážení bratři, 
 úvodem Vám chci všem ještě 

jednou popřát vše dobré v novém roce 

2013. Rovněž Vám děkuji za přízeň a 

práci, kterou pro sbor odvádíte.  

 Je začátek roku a opět se rozjíždí 

naše činnost, která začne jednou 

z největších akcí – hasičským plesem. 

Ples si vyžaduje pomoc velkého počtu 

lidí, proto Vás prosím, abyste dle svých 

možností pomohli tuto akci zajistit. I 

k přípravě plesu se bude 1. února 2013 

konat valná hromada. 

 Kromě této akce nás čeká v lednu 

ještě námětové cvičení okrsku č. 3 

v Nepomukách a současně výroční valná 

hromada okrsku č. 3. Pozvánka na tuto 

akci je přiložena. 

 Výbor začal plnit rovněž úkol 

zadaný výroční valnou hromadou. 

V první fázi se soustředíme na vytvoření 

znaku SDH Dolní Čermná, který by byl 

v případném historickém praporu SDH 

umístěn. O symbolech SDH rozhoduje 

dle Stanov valná hromada, takže Výbor 

připraví návrhy, které pak schválí 

členská schůze. 

 Naše aktivity v tomto období 

směřují také do oblasti získávání 

odborností členů. Mladí hasiči prošli 

zkouškou odborností mladých hasičů, 

dospělé hasiče připraví velitel P. Bednář 

na odbornost Hasič III. stupně 

s přezkoušením v průběhu dubna 2013. 

Přeji příjemný leden. 

    Jan Růžička 

 

Z činnosti Výboru SDH    
Výbor se sešel na svém jednání v pátek 

4. 1. 2013. Mimo jiné: 

 projednal uplynulé akce, 

 projednal přípravu symbolů SDH 

– znaku, 

 projednal plán akcí leden – únor, 

 schválil návrh rozpočtu SDH na 

rok 2013, 

 projednal inventarizaci majetku 

SDH, 

 se zabýval přípravou hasičského 

plesu 9. 2. 2013, 

 schválil koupi sponzorského daru 

do tomboly Sousedského plesu, 

 

Plán akcí leden – únor 2013 
 

25. 1. námětové cvičení okrsku č. 3, 

Výroční valná hromada okrsku č. 

3 v Nepomukách 

 

1. 2. Schůze Výboru SDH 

 Valná hromada SDH od 19 hodin 

 

8. 2. Brigáda na přípravu hasičského 

plesu v 16 hodin sraz u hasičárny 

nebo na sále Orlovny 

 

9. 2.  Hasičský ples ve 20 hodin 

v Orlovně (služba nástup v 18 

hodin) 

 

10. 2.  Brigáda na úklid hasičského plesu 

ve 13 hodin sraz na sále Orlovny 

Každé pondělí – brigády v hasičárně v 

16 hodin. 



Odbornost Hasič III. stupně  
 

V měsíci únoru proběhne školení na 

získání odbornosti Hasič III. stupně. 

Případní zájemci o tuto odbornost se 

přihlásí u velitele P. Bednáře. 

Přezkoušení formou ústní a testu 

proběhne za účasti členů Okresní 

odborné rady velitelů v průběhu dubna 

2013. 

 

Námětové cvičení okrsku č.  3 
 

Námětové cvičení okrsku č. 3 se koná 

v pátek 25. ledna 2013 v Nepomukách. 

Sraz u hasičárny v 16 hodin. 

 

Po skončení námětového cvičení se koná 

výroční valná hromada okrsku č. 3 

v Kulturním domě v Nepomukách. 

K účasti zveme všechny členy, včetně 

žen. 

 

    Výbor SDH 

 

Valná hromada – členská schůze 
 

Na základě plánu práce svolávám 

 

Valnou hromadu SDH  

(členskou schůzi) 

 

v pátek 1. února 2013 od 19 hodin 

v hasičském domě v Dolní Čermné 

 

Program: 

1) zahájení, program, 

2) zpráva o činnosti Výboru a SDH za 

uplynulé období, 

3) Plán akcí a soutěží – jaro 2013, 

4) Příprava hasičského plesu 9. 2. 2013, 

5) Různé 

 

Jan Růžička, starosta SDH 

 

Prosba 

Valné hromady – členské schůze – se 

zúčastní starosta Krajského sdružení 

hasičů Pardubického kraje p. Josef 

Bidmon a starostka Okresního sdružení 

hasičů Ústí nad Orlicí p Eva Faltusová. 

Prosím proto členy, aby se členské 

schůze zúčastnili. Děkuji. 

 

POZVÁNKA    

 
Sbor dobrovolných hasičů  

v Dolní Čermné 

 

pořádá 

 

HASIČSKÝ PLES 
 

V SOBOTU 9. ÚNORA 2013  

VE 20 HODIN 

 

v sále Orlovny Dolní Čermná 

 

hraje LETRANDO 

 

předtančení – tombola – domácí kuchyně 

 

vstupné 70,- Kč 

 

Stoly se zamlouvají u Saši Pirklové, tel. 

606251858. 

 

Brigády na přípravu a úklid: 

- pátek 8. 2. 2013 od 16 hodin, 

- neděle 10. 2. 2013 od 13 hodin, 

 

Pokud má někdo zájem jít prodávat na 

ples a nezúčastní se schůze, může se 

přihlásit u jakéhokoliv člena Výboru 

SDH. 

 

e-mail: sdh.dc@seznam.cz 

www. dolni-cermna.cz/sdh 

mailto:sdh.dc@seznam.cz

