
ZPRAVODAJ 

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOLNÍ ČERMNÉ 

LISTOPAD 2012 
Úvodník    ______           
Vážené sestry, vážení bratři, 

je neuvěřitelné, jak ten čas letí. 
Další rok máme téměř za sebou a jsem 
velice rád, že skoro s jistotou mohu 
konstatovat, že byl pro nás velice 
úspěšný. Naše úspěchy i neúspěchy 
zhodnotíme tradičně na výroční valné 
hromadě SDH, která se koná v sobotu 8. 
prosince 2012 od 18 hodin. Pozvánku 
samozřejmě s předstihem dostanete. 
 Díky městysi Dolní Čermná 
začínáme pracovat na našich nových 
webových stránkách, které jsou 
bezplatně umístěné pod stránkami 
městyse. Již nyní se můžete na ně 
podívat na adrese www.dolni-
cermna.cz/sdh, přičemž na nich 
intenzivně pracujeme a doplňujeme 
veškeré informace. To je však práce na 
delší dobu, takže bych chtěl poprosit o 
shovívavost a věřím, že ke konci roku už 
by stránky měly být plně funkční. 
 Po obrovských úspěších mládeže 
v ročníku 2011/2012 jsme opět úspěšní 
i v začátcích ročníku nového. Mládež se 
zúčastnila okresního kola závodu 
požárnické všestrannosti, kde jsme ve 
čtyřech z šesti kategorií brali zlato, 
v jedné stříbro.  
 Činnost sboru samozřejmě dále 
pokračuje i v listopadu, kromě 
námětového cvičení nás čekají vepřové 
hody. Výbor se sešel počátkem 
listopadu, naposledy v letošním roce. 
Chtěl bych tímto poděkovat všem 
členům Výboru za aktivní práci a přístup 
k plnění zadaných úkolů a přeji jim 
hodně trpělivosti a nadšení i v dalším 
roce. Takže nezapomeňte na 8. prosince! 
    Jan Růžička 

 

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

2. listopadu 2012. Mimo jiné: 

 zhodnotil uplynulé akce, 

 se zabýval přípravou námětového 

cvičení a vepřových hodů, 

 schválil návrh plánu práce SDH 

na rok 2013, 

 schválil zajištění výroční valné 

hromady SDH, 

 projednal přípravu rozpočtu SDH 

na rok 2013, 

 

Příští schůze výboru se koná v pátek 4. 

ledna 2013. 

 

Výsledky ZPV mládeže  
 

V sobotu 13. 10. 2012 se v Letohradě-

Kunčicích uskutečnilo okresní kolo 

závodu požárnické všestrannosti 

mládeže okresu Ústí nad Orlicí. 

 

 mladší žáci – 28. místo z 55 

hlídek, 

 starší žáci – 1. místo z 56 hlídek, 

 dorostenky – 1. místo, 

 dorostenci – 1. místo, 

 Jiří Macháček – dorostenci 

jednotlivci – 1. místo, 

 Markéta Marková – dorostenky 

jednotlivkyně – 2. místo, 

Mládeži k velmi dobrým výsledkům 

gratulujeme a přejeme hodně úspěchů 

v jarní sezóně. 

 

 

http://www.dolni-cermna.cz/sdh
http://www.dolni-cermna.cz/sdh


POZVÁNKA    

SDH Dolní Čermné 

zve své členy a příznivce 

 

na 

 

VEPŘOVÉ HODY 
v sobotu 17. listopadu 2012 

od 16 hodin 

 

v hasičském domě v Dolní Čermné 

 

Prodej zabíjačkových produktů (vyjma 

tlačenky) v pátek 16. 11. 2012 od 17 

hodin v hasičském domě. 

 

Pozvěte známé a příbuzné! 

 

 

Členské příspěvky 2013  
 

Výbor SDH schválil pro rok 2013 

nezměněnou výši členského příspěvku 

150,- Kč/ člen. Výběr členských 

příspěvků provedou pověření členové 

Výboru SDH do konce roku 2012. 

Příspěvky je možno zaplatit i na výroční 

valné hromadě SDH. 

 

 

Výroční valná hromada SDH 
 

Výroční valná hromada SDH Dolní 

Čermná se uskuteční v sobotu 8. 

prosince 2012 od 18 hodin v hasičském 

domě v Dolní Čermné. Pozvánky budou 

členům rozeslány prostřednictvím 

příštího vydání Zpravodaje SDH. 

 

 

 

 

 

Plán akcí na zbytek roku 2012 
 

16. 11.  zabíjačka 

17. 11. Vepřové hody od 16 hodin 

7. 12.  Mikulášský jarmark na 

náměstí v Dolní Čermné 

8. 12. Výroční valná hromada 

SDH Dolní Čermná od 18 

hodin 

12. 12. Dětská výroční valná 

hromada 

 

Kroužek mladých hasičů  
 

Stále přijímáme nové členy do kategorie 

mládeže: 

 Mladší žáci – od 6 do 10 let (členy 

mohou být už od 3 let), 

 Starší žáci – od 11 do 15 let, 

 Dorost – od 13 do 18 let. 

 

Schůzky mladých hasičů-žáků se konají 

každou středu od 15 do 16,30 hod. 

v zimním období v tělocvičně ZŠ. 

(Vedoucí – Milan Pirkl, Saša Pirklová st., 

Jan Růžička), 

 

Tréninky dorostu se konají každou 

sobotu od 12,30 do 14,00 hod. 

v tělocvičně ZŠ (vedoucí – Petra 

Pecháčková, Milan Pirkl). 

 

Povinné ručení u HVP   
 

Upozorňujeme, že je možnost uzavřít 

povinné ručení u Hasičské vzájemné 

pojišťovny. Povinné ručení se v příštím 

roce nebude měnit (zůstane stejné jako 

v letošním roce). Hasiči – členové navíc 

získají hasičskou slevu a z uzavřeného 

povinného ručení získává příspěvek i 

SDH. Více informací www.oshusti.cz – pí 

Eva Faltusová. 

 

http://www.oshusti.cz/

