Sbor dobrovolných hasičů BULOVKA
Tak po dlouhé době prázdnin nám opět začíná“psací maraton“ o činnosti našeho Sboru
dobrovolných hasičů Bulovka.
Ve vedení Sboru nebo výjezdové jednotky se nám nic nezměnilo,pouze jsme mezi sebou
přivítali nového člena Dominika Kobra,který k nám přešel z Hejnic.O něho jsme i rozšířili
počet členů výjezdu.
Chci se také zmínit o naší „CASce“.Jak víte, na sklonku roku 2015 jí naše obec
zakoupila za 400.000,-Kč od města Smržovka.
Počáteční seznamování máme s tímto vozem za sebou a také jsme již absolvovali i
několik ostrých výjezdů.
Ale jak celou dobu provozu konstatuji, na vozidle se pořád musí dělat, jeho stáří je přeci
jen vidět.
V této souvislosti vyslovuji jménem Sboru dobrovolných hasičů Bulovka

Poděkování
Libereckému kraji za to, že nám poskytl dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 v
rámci podpory Požární ochrana v programu 1.1.Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje.
První dotace ve výši 24.432,-Kč nám byla poskytnuta na doplnění mobilní výbavy
výjezdového vozidla CAS 25L 101 a druhá dotace ve výši 11.059 Kč byla poskytnuta na
opravu CASky.Ještě jednou děkujeme.

Poděkování
patří i zastupitelům naší obce,kteří nám jako hasičům vycházejí vstříc v rámci materiální
pomoci, potřebné k zajištění majetku,zdraví i života našich spoluobčanů.Ještě jednou
děkujeme.
Jak jsem již dříve psal,již 2x nám na vozidle dělala opravu firma Bláha z
Frýdlantu,naposledy minulý týden, kdy jsme NUTNĚ museli zcela vyměnit zadní
pérování,upravit otáčky motoru atd.atd.
Na opravě již samostatně a intenzivně pokračujeme za obrovské pomoci pana Františka
Hofmana,který má k ruce další dobrovolníky, a to Járu Puchmertla a Martina Jiráka.Velice
šikovný manuelně je i Jarda Čuban ,který snad z každého kousku kovu dovede udělat
umělecké dílo.Samozřejmě jak to dílo má vypadat mu radou a pomocí jsou Tomáš Prax a
Jarda Zedník za pomoci Dominika Kobra.

Pod rukama výše uvedených se nám CASka mění k lepšímu.Pravou stranu již máme v
podstatě hotovou a je předpoklad, že do 14 dní bude celé vozidlo hotové a připravené k
novému“kabátu“.Plechařina je již hotova od pana Lišky z Kunratic a na nás bude, vše
zkompletovat.
Pokud jste o několik řádků výše nenašli moje jméno,tak proto, že všechno zastřešuji ve
stylu......sežeň peníze,objednej materiál a pomůcky k práci,většinou i dovez,zajisti nám
týlovou službu a pak to všechno zprocesuj do dokladů atd.atd.
Už se všichni těšíme na finále,po kterém bude určitě následovat i odpovídající oslava v naší
klubovně.Škoda že ušetřené tisíce za práci nám už nikdo nevyplatí.Ale od toho jsme
„dobráci“,kteří si fůru věcí dovedou udělat sami.
Na závěr tato informace.Dne 30.8.2016 proběhlo zasedání zastupitelstva obce,jejímž
jsem členem.Jedním z úkolů pro SDH Bulovka do konce září 2016 je připravit Návrh
rozpočtu na rok 2017.V této souvislosti jsem zastupitele informoval o skutečnosti, že
rozpočet SDH Bulovka je již několik roků neměnný,zatímco ceny materiálů nám jaksi
poskočily nahoru,takže rozpočet budu chtít navýšit dosti podstatně.Velmi rád konstatuji, že
tento můj návrh se setkal s kladnou odezvou,takže již se těším na to, že v roce 2017 budu
moci obnovit výstroj i výzbroj jednotky a dovybavit i CASku a vymalovat celou
hasičárnu.Také se těším, že poskytneme i potřebné vystrojení a vyzbrojení našim mladým
hasičům,se kterými se chystáme i na první závody v požárním sportu.

V Bulovce dne 29.8.2016

JUDr.Petr Dušek,velitel SDH a JPO Bulovka

