
Valná hromada. 
 

   V sobotu 21. 01. 2017 jsme se sešli na valné hromadě. Účast byla poznamenaná chřipkovou 

epidemií, přesto jsme byli usnášení schopní. Po přivítání hostů byly předneseny zprávy o 

činnosti sboru, zásahové jednotky a o hospodaření sboru. O činnosti sboru jste informováni 

na webu během roku, tak teď jen stručnou zprávu o zásahové jednotce: 

   Teoretické znalosti hasiči z výjezdové jednotky získávají jednak na školeních, které provádí 

velitel, a také na společném školení výjezdových jednotek okrsku Karviná.  Že naši chlapi umí 

také dobře pracovat s hasičskou technikou, dokazují na soutěžích. Zúčastnili se celkem 41 

soutěží, z nich 6x zvítězili, 8x byli druzí a 7x se umístili na třetím místě. Takže v polovině 

soutěží stáli na pomyslné bedně. Zapojili se do seriálu soutěží o „Těšínský pohár“, kde 

obsadili 4. místo. V seriálu „Gorolského poháru“, ve kterém soutěžily i sbory z okresu Frýdek 

– Místek, byli osmí. To všechno je cvičení a pro nás i zábavná činnost.  

 Bohužel jsme v loňském roce také vyjížděli na pomoc našim spoluobčanům. Konkrétně 

22. 07. 2016 k požáru garáže a traktoru, 18. 08. 2016 k požáru chaty, 27. 12. 2016 k požáru 

rodinnému domku. Počet požáru je alarmující. Snad si po přečtení těchto řádků aspoň 

někteří uvědomí, že každá činnost nese určitá rizika, která není dobré podceňovat. Také jsme 

v prosinci odstraňovali strom, který hrozil pádem a 01. 06. 2016 jsme byli vysláni čerpat vodu 

ze zatopených sklepů v Havířově.  

   Toto je všechno minulost. V letošním roce budeme všechny akce z loňského roku opakovat, 

navíc ještě ve spolupráci s OÚ Petrovice u Karviné zorganizujeme 10. 06. 2017 soutěž „Pohár 

hasičských veteránů“ s historickými stříkačkami, kterou jsme spojili s „Festivalem bez 

hranic“.  

   Práce je to spousta, věříme však, že vynaložená námaha při zajišťování těch akcí, se nám 

vrátí, že se dobře pobavíme a budeme mít dobrý pocit z dobře vykonané práce. 

Za výbor SDH St Rduch 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


