Vážené členky, členové našeho sboru,
pandemie v loňské roce významně omezila naše osobní aktivity, stejně tak i omezila činnost
našeho sboru. Bohužel jsme byli nuceni zrušit 25. ročník Dědkiády a další akce. I přesto jsme
se snažili, abychom alespoň část naplánovaných činností a akcí splnili, což se snad podařilo.
Děkuji všem členům, kteří se na činnosti sboru podíleli.
Začátkem roku, v průběhu ledna, bývá vždy výroční valná hromada. Vzhledem k současné
situaci samozřejmě její jednání proběhnout nemůže, a uskuteční se až v době, kdy to bude
možné.
Stejně tak se nebude v roce 2021 konat hasičský ples.
Bude-li to možné, budou i nadále probíhat schůze výboru (v loňském roce jsme si to jednou
vyzkoušeli on-line po skypu) a v první čtvrtek v měsíci i brigády – vždy však za situace a
podmínek, abychom dodrželi stanovená proti epidemiologická opatření.
Další termíny akcí jsou plánovány předběžně, a uskuteční se pouze za situace, kdy nám to
okolnosti a opatření dovolí.
Jedná se zejména o jarní brigádu (17.4.2021) na hasičské zbrojnici a sběr železného šrotu a
elektrospotřebičů. Předběžně je naplánován i 25. ročník Dědkiády, a to 22.5.2021.
Okresní sdružení hasičů Kladno taktéž naplánovalo soutěže - I. a II. část okresního kola
soutěží dospělých a dorostu OSH Kladno (24.4. a 15.5.2021) a koncem května (28.30.5.2021) také okresní kolo hry Plamen okresu Kladno.
Naši vedoucí mládeže také na přelomu prázdnin naplánovali další letní soustředění mládeže,
tentokráte v Albrechticích v Jizerských horách.
Budou-li se konat v termínu 11.-12.6.2021 Hasičské slavnosti v Litoměřicích, rádi se jich již
po několikáté zúčastníme.
Mimo to nás také čeká, dokončení úprav „Áčka“ v areálu Malovarského rybníka, které nám
město propůjčilo k užívání, průběžná údržba na hasičské zbrojnici a údržba techniky atd.
V současné době je těžké cokoliv plánovat, vzhledem k daným omezením je i komplikované
se domlouvat a komunikovat mezi sebou, z čehož vznikají i určité nepříjemné situace a
dohady.
Doufám však, že toto období ve zdraví přečkáme, a věřím, že se brzy osobně setkáme a další
společné aktivity naplánujeme a zrealizujeme.
Velvary, dne 2.1.2021
František Saifrt - starosta sboru

