
 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH KŘETÍN ZA ROK 2012 
 

Vážení přítomní, 

 

setkáváme se opět po roce na výroční valné hromadě SDH ve Křetíně, abychom 

zhodnotili činnost našeho Hasičského sboru za rok 2012 a zároveň si vytýčili úkoly pro rok 

2013. 

 Náš sbor, který má k dnešnímu dni 51 členů z toho 37 mužů a 14 žen, disponuje 

celkem solidní požární technikou a to nákladním vozidlem CAS-25, stříkačkou PPS-16, 

stříkačkou PPS-12, kalovým čerpadlem a elektrocentrálou. 

 V našem sboru v uplynulém roce bylo svoláno 7 schůzí výboru, kde se řešily aktuální 

otázky, které se týkaly činnosti našeho sboru a dále pak 1 výroční členská schůze. 

SDH provedl, zúčastnil se a zajišťoval tyto akce: 

• v měsíci únoru ostatky a pochůzku masek 

• v měsíci dubnu sběr železného šrotu 

• v měsíci dubnu pálení čarodějnic v areálu Pod Lipami 

• v měsíci květnu ukázku požární techniky při kácení máje na Prostředním Poříčí 

• v měsíci květnu účast na oslavě sv. Floriána na Horním Poříčí 

• v měsíci květnu zájezd členů SDH, občanů Křetína a okolních obcí 

• v měsíci červenci účast na okrskovém námětovém cvičení na Horním Poříčí 

• v měsíci srpnu účast na námětovém cvičení u příležitostí 115. výročí SDH Meziříčko 

• v měsíci srpnu účast požární hlídky na Technopárty na Svitavici 

• v měsíci srpnu účast na námětovém cvičení v Lazinově 

• v měsíci srpnu Dětský den v areálu Pod Lipami 

• v měsíci říjnu předpouťovou zábavu 

• v měsíci listopadu bowlingový turnaj 

• v měsíci prosinci mikuláškou pochůzku. 

 

 

 



 

Velmi zdařilou akcí, kterou náš sbor již tradičně pořádal, byl Dětský den, který 

proběhl v areálu Pod Lipami. Při této příležitosti mi dovolte, abych poděkoval všem těm, 

kteří tuto akci nejen připravovali, ale zajišťovali i její hladký průběh. 

Zároveň mi dovolte, abych poděkoval všem sponzorům, kteří nám během celého roku 

pomáhali a přispěli ke zdárnému průběhu jednotlivých akcí finančně nebo různými věcnými 

dary. Bez jejich pomoci si neumíme chod našeho sboru představit. 

Během roku bylo uskutečněno několik výjezdů při zabezpečování jiných úkolů jako 

např. pročišťování kanalizace, zalévání travního porostu v areálu Pod Lipami, doprava vody 

pro ryby při výlovu rybníků. V tomto roce nemuseli členové SDH zasahovat při hašení 

požáru. 

V průběhu celého roku 2012 byla prováděna údržba požární techniky a hasičské 

zbrojnice.  

V roce 2012 byly předány věcné dary k životnímu jubileu paní Františce Kolářové 

a Pavlu Štvrtňovi u příležitosti sňatku.  

Pan Tomáš Surák ke konci roku 2012 ukončil na vlastní žádost svoji činnost a o vstup 

do sboru požádala slečna Jitka Kosíková. Naše řady opustil pan Jiří Dočekal. Čest jeho 

památce.  

Bratři a sestry toto je zhruba vše, na čem se náš sbor za uplynulý rok podílel. Dovolte, 

abych Vám všem poděkoval za práci, kterou jste vykonali pro dobré jméno našeho sboru 

i naší obce. Do další práce přeji mnoho sil a elánu. 

Dále pak Vám i Vašim rodinám přeji mnoho štěstí, zdraví a pohody v r. 2013. 

 

 Děkuji za pozornost 

 


