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SBOR DOBROVOLNYCH HASICU
Týnec, okres Breclav, 691 54

Zpráva o cinnosti Sboru Dobrovolných Hasicu za rok 2013

Rok 2013 jsme zahájili tradicne Valnou hromadou a to 5. ledna v hospudce u
Eduarda.
26. ledna 2013 se konal další tradicní Hasicský bál,hrála dechová hudba
Šardicanka. Bál zahájily deti ze ZŠ Týnec ukázkou street dance, pod vedením
p.Svítilové.
V únoru probehlo školení velitelu a strojníku na hasicské stanici Breclav.
Dne 25.5.2013 zemrel ve veku nedožitých 78 let p. Jirí MRÁKA , dlouholetý clen,
velitel, starosta a zástupce okrsku.
V cervenci jsme usporádali spolecne s hasici ze Sekul oslavu u príležitosti 40- ti
letého výrocí založení družby. Nejprve jsme se odebrali na místní hrbitov položit
kytici a zapálit svícky zemrelým clenum sboru. Následovalo prátelské fotbalové
utkání na týneckém hrišti·a poté jsme se presunuli do kulturního domu. Zde probehlo
predávání pametních listu zakladatelum družby a pak byla volná zábava. K tanci a
poslechu hrála kapela Jitrenka z Hodonína.
V listopadu jsme svépomocí opravili strechu na zbrojnici za financní podpory
obecního úradu.
V roce 2013 bylo nahlášeno 18 výjezdu k požárum, nejcasteji strništ a stohu.
Tyto požáry byly zrejme úmyslne zapáleny. Poslední výjezd byl mezi vánocními
svátky do místní JEDNOTY.
Technické výjezdy byly provádeny dle potreby obce jako napr. cištení kanalizace
nebo opravy ventilu na COV. Behem roku bylo najeto 168 km v rámci kondicních
jízd. Vypomohli jsme rybárum pri výlovu sádek.
Behem roku bylo odpracováno na údržbe techniky, výstroje, výzbroje a hasicské
zbrojnici 275 hodin. Na obou výjezdových vozidlech byl proveden nový polep, který
zasponzorovala Hrušecká stavební spolecnost.
Toto je celkový prehled o cinnosti SDH za rok 2013.
Záverem zprávy dekuji všem clenkám, clenum, paní starostce a kamarádum ze
Sekul za spolupráci v lonském roce. Také bych chtel všem poprát hodne zdraví,
štestí, osobních a pracovních úspechu v roce 2014 a teším se na další spolupráci.
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Dekuji za pozornost.

V Týnci 4.1edna2014
Lu~~rákava
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