
ZPRAVODAJ 

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOLNÍ ČERMNÉ 

ŘÍJEN 2012 
Úvodník    ______           
Vážené sestry, vážení bratři, 
po delší době opět dostáváte do rukou 
vydání Zpravodaje SDH. Delší promlka 
mezi jednotlivými vydáními není dána 
nečinností SDH, ale spíše naopak, a 
proto se dostávám k psaní Zpravodaje až 
nyní. Spoustu věcí se opět podařilo díky 
vaší pomoci zajistit a naše činnost se 
opět rozrostla. V pátek 31. srpna 
proběhla valná hromada, na které byl 
zvolen novým velitelem Petr Bednář. 
Věřím, že se své funkce ujme svědomitě. 
Žádám všechny, aby mu byli nápomocni 
při plnění jeho úkolů.  
 Velmi náročnou akcí byl prodej 
občerstvení na Mariánské hoře. Kromě 
prodeje při pouti jsme prodávali ještě 
v sobotu při dálkovém pochodu 
Lanškrounská kopa, jehož trasy 
procházejí právě Mariánskou horou. 
Velmi náročný víkend, který bychom bez 
vaší práce nezvládli. Díky všem za 
spolupráci.  
 Svou sezónu naopak ukončili 
muži, kteří se účastnili série závodů 
v požárním útoku – Velká cena 
Ústeckoorlicka. Konečné šestnácté místo 
je možná pro některé špatné, nicméně 
v konkurenci 41 týmů, které se ligy 
zúčastnily, je to velmi pěkné umístění, 
které v příštím roce jistě vylepší. Díky za 
reprezentaci. 
 S novým školním rokem přichází 
i nový ročník soutěží mladých hasičů a 
dorostu. Po soutěži v Černovíře čeká 
naše svěřence ještě okresní kolo Závodu 
požárnické všestrannosti v Letohradě-
Kunčicích. Budeme držet palce.  
 I na podzim nás čeká spoustu 
akcí, takže se budu těšit na setkání 
s Vámi.   Jan Růžička 

 

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

31. 8. a ve čtvrtek 27. 9. 2012. Mimo jiné: 

 zhodnotil uplynulé akce, 

 se zabýval přípravou akcí v září a 

říjnu, 

 schválil zakoupení 4 ks 

vycházkových uniforem, 

 schválil zhotovení zbylých 

skříněk do baru v hasičském 

domě, 

 projednal přípravu výroční valné 

hromady SDH. 

 

Příští schůze výboru se koná v pátek 2. 

11. 2012 v hasičském domě. 

 

Námětové cvičení   
 

Okrsek č. 3 pořádá  

 

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ a valnou 

hromadu v pátek 12. října 2012 od 

17,30 hodin v Petrovicích. 

 

Sraz u hasičského domu v Dolní Čermné 

v 17,00 hodin, odtud odjezd do Petrovic. 

 

Zveme všechny členy. 

 

Petr Bednář, velitel 

 

 

Další námětové cvičení se bude konat 

v pátek 9. listopadu 2012 v Dolní 

Čermné. (upřesníme v příštím 

Zpravodaji) 



Výsledky soutěží   
 

Liga – Velká cena Ústeckoorlicka 

v požárním útoku – muži 

Datum    Soutěž  Čas  Místo 

18. 8. 
2012 

Orlický pohár 
(Letohrad Orlice) 

18.78 s 11. 

25. 8. 
2012 

Brandýský pohár 
(Brandýs n. O.) 

19.60 s 13. 

1. 9. 
2012 

Lanškrounský 
pohár 
(Lanškroun) 

20.74 s 13. 

8. 9. 
2012 

Požární útok 
„Pod hradem 
Lanšperkem“ 

16.88 s 13. 

15. 9. 
2012 

Nekořský pohár 
(Nekoř) 

24.67 s 10. 

 

Celkové umístění ve Velké ceně pro 

ročník 2012 – 16. místo (je však třeba 

dodat, že se nemohli zúčastnit všech 

soutěží z důvodu kolize termínů s jinými 

akcemi SDH) 

Družstvo – Luboš Hrabčuk, Martin 

Prachař, Petr Bednář, Jiří Jedlička, David 

Rebhán, Filip Krobot, Jiří Macháček, 

David Novák, Adam Bednář 

 

22. 9. 2012 Závod požárnické 

všestrannosti mladých hasičů 

v Černovíře 

- mladší žáci – 21. místo 

- starší žáci – 16. místo 

- běh na 60 metrů překážek jednotlivce 

 - Josef Bárta – 3. místo 

 - Sára Muchová – 4. místo 

 - Markéta Lešikarová – 5. místo 

 

29. 9. 2012 1. ročník soutěže „Železný 

hasič“ v Bystřeci 

- muži – Petr Bednář – 17. místo, Michal 

Nastoupil – 21. místo, 

- ženy – Petra Pecháčková – 6. místo, 

Renáta Pecháčková – 9. místo. 

  

 

Plán akcí na zbytek roku 2012 
12. 10.  Námětové cvičení okrsku 

č. 3 v Petrovicích 

 

13. 10. Okresní kolo závodu 

požárnické všestrannosti 

mladých hasičů a dorostu, 

Letohrad – Kunčice 

 

2. 11.  Schůze Výboru SDH 

 

9. 11.  Námětové cvičení okrsku 

č. 3 Dolní Čermná 

 

16. 11. Zabíjačka 

 

17. 11.  Vepřové hody v hasičském 

domě 

 

7. 12.  Mikulášský jarmark na 

náměstí v Dolní Čermné 

 

8. 12.  Výroční valná hromada 

SDH od 18 hodin 

v hasičském domě 

 

Sběr železa   

  
Pokud někdo má doma zbytečné železo 

do sběru, může ho nabídnout SDH.  

Odvezeme. Stačí se ozvat starostovi  

nebo Petrovi Mikulovi do 15. 10.  

 

Brigády v hasičském domě 

  
Brigády v hasičském domě se konají 

pravidelně každé pondělí od 16 hodin 

v hasičském domě. 

 

Maringotka    
 

Novým správcem maringotky je Zdeněk 

Stejskal, v případě potřeby kontaktujte 

jeho. 


