
 

 

 

S b o r    d o b r o v o l n ý c h   h a s i č ů   B U L O V K A 
 

Od posledního příspěvku se nestalo u hasičů nic moc, výjezd k 

mimořádným událostem nebyl žádný.Naštěstí. 

Tak snad jenom  něco málo o činnosti a brigádách.Jak jsem již psal,naše 

CASka je neustále v provozu  na kondičních jízdách a je stále i co 

opravovat.To víte, starší stroj už má své mouchy, ale na technické 

prohlídce(která se provádí každý rok) jsme prošli bez ztráty kytičky.I 

přesto vyměníme tzv“cecky“,což  je zařízení ke kontrole tlaku .Tento 

týden začínáme s opravou vnější karoserie, potřebné díly již máme hotové. 

Fakt se všichni těšíme,až opět vyjedeme s CASkou,která bude jako 

mladice i pohledově. 

     Nechali jsme si udělat návrh na odsávání zplodin z garáže a 

ejhle!!!Věřte nebo ne, máme již hotovo vlastními silami a ono to 

funguje.Největší zásluhu na zhotovení tohoto díla má Tomáš Prax ruku v 

ruce s Jardou Čubanem a Jardou Zedníkem.Jen tak na okraj, ušetřili jsme z 

nabídkové ceny celých 52.000,-Kč !!!!!!!! Chlapi, díky,ušetřené peníze 

využijeme na zlepšení naší techniky. 

     Protože chlapi když něco dělají,zejména zedničinu  nebo bourací 

práce,tak se jim moc do úklidu nechce.Tak to vzala do ruky Jana Pavlíková 

a jako dirigent nás směřovala TU doleva, Tu doprava, vynes,umyj to,setři 

prach, postrč vysavač atd. No, trochu přeháním, ale mákla si 

pořádně,jezdila s vysavačem jako SAXANA, ale hasičárna je uklizená 

včetně snad 50letých pavučin na stěnách a u stropu.To se zase vyznamenal 

Jarda Čuban,na štaflích to fakt umí a je hotovo. 

      
 

Soutěže  v požárním sportu na rok 2016..... 

     

     Máme za sebou první soutěž požárního sportu, která však nebyla 

zařazena do Superpoháru, a to v Novém Městě p.Smrkem.Děvčata si 

přivezla poháry a diplomy za 1. a 3. místo, což je super.Bohužel.naše první 

„ostrá“ soutěž v požárním sportu včetně Superpoháru vychází  datem 



zrovna na 25.6.2016,kdy se v naší obci koná oslava výročí jejího 

založení.Takže dilema, kam dřív jsme vyřešili tak, že na soutěž,která v 

sobě obsahuje i okrskovou soutěž prostě odjedeme.Z loňského roku 

obhajujeme  místo na bedně,tak prostě na tuto soutěž musíme. 

Jestli máme na soutěže správně natrénováno se tedy uvidí, i když první 

výsledek z N.Města říká,že snad to půjde. 

      Protože v červenci DRBNA patrně nevyjde, již teď si vás dovoluji 

pozvat na soutěž v požárním sportu v BULOVCE,která je zařazena do 

Superpoháru a která se bude konat na hřišti dne    9.července 2016 od 

10.00 hodin. 
 Snad se nebude opakovat loňský rok, kdy se nám před domácím publikem  

nezadařilo,,protože z důvodu technické závady na hadici jsme tehdy soutěž 

nedokončili.. 

     
 

  

Co závěrem   ? 

      

    Na závěr jako již tradičně jen přání, aby bylo co nejméně mimořádných 

událostí. 

 

 

V Bulovce dne 16.6.2016              JUDr.Petr Dušek,velitel SDH Bulovka    

                                                                                                                


