
Hasiči SDH Soběšovice v roce 2021 

V letošním roce byla „covidová“ situace o něco příznivější než vloni. Přesto jsme 

se museli vzdát některých tradičních akcí jakými bývají: ples, stavění májky, 

úvodní fotbalové utkání Svobodní - Ženatí, oblíbený Den s hasiči nebo závody 

v požárním útoku dospělých. 

Některé akce přece jen proběhly: Svátek práce jsme oslavili brigádou v klubovně 

a při té příležitosti jsme postavili v „komorním“ složení májku. Na konci května 

jsme se konečně sešli na kácení májky a odehrál se i fotbalový zápas Svobodní - 

Ženatí. V září jsme společně se sportovním oddílem MBK Soběšovice uspořádali 

závod pro děti Na kola s hasiči. Poslední konanou akcí byla organizace krajského 

kola TFA – Soběšovický Železňák, kterého se zúčastnilo přes 240 mladých 

hasičů. V říjnu se pak konala valná hromada sboru. 

Poděkování patří členu sboru Radku Obornému za dárcovství krve – akce Daruj 

krev s hasiči. Dalšími aktivními složkami sboru jsou výjezdová jednotka a mladí 

hasiči pod vedením Michala Golucha, Hanky Budzinské a dalšího trenéra Mirka 

Budzinského. 

Výjezdová jednotka s velitelem Petrem Chrobokem, mimo obvyklé výjezdy, 

dezinfikovala v době covidové pandemie veřejná prostranství v obci. 

Mladí hasiči, pokud to situace dovolila, neúnavně trénovali a zúčastňovali se 

mnohých soutěží (TFA a PÚ), ve kterých byli velice úspěšní. O výsledcích MH 

v soutěžích se dočtete na webových stránkách: www.sdh-sobesovice.cz nebo na 

facebooku: SDH Soběšovice. Velkého úspěchu dosáhli MH ve výtvarné soutěži 

Požární ochrana očima dětí a mládeže. 

Na vynikajících výkonech našich dětí se podílejí i jejich rodiče, kteří nejen 

fandí, ale i mnohdy pomáhají při organizaci soutěží. Poděkování patří i dalším 

členům sboru, kteří se podílejí na realizaci námi pořádaných akcí. 

Doufejme, že další rok s sebou přinese lepší podmínky pro aktivity sboru.                                                                                                                     
                                                                                                                            

SDH SOBĚŠOVICE přeje všem spoluobčanům Vánoce 

plné štěstí a pohody, stále dobrou náladu a hodně 

zdraví v roce 2022! 

 

http://www.sdh-sobesovice.cz/

