Článek do fulneckého zpravodaje k 8.6.2012

Vážení čtenáři fulneckého zpravodaje. Dovolte, abychom Vás po menší odmlce opět
informovali, co je u nás ve sboru nového. Půl roku uteklo jako voda a máme za sebou mnoho
úspěšných akcí a aktivit, kterými jsou například Masopustní průvod, Pochování Basy, stavění
a Kácení máje. Tyto akce se snažíme udržovat jako náš obecní folklór a tradice. Letošní
ročníky patřily opět mezi úspěšné a tak doufáme, že je to pro Vás, naše příznivce, vždy dobrá
zábava a odreagování. Prostředky takto získané investujeme zpět do sboru a samozřejmě se
nejvíce snažíme o podporu naší mládeže.
V současné době má náš sbor 35 mladých hasičů do věku 18 let. Jsme velmi rádi, že se nám
v lize mladých hasičů Florián Cup 2012 podařilo navázat na úspěchy z podzimu 2011, kdy se
naši mladí hasiči, družstvo mladších, umístili v soutěži Plamen - v závodě požární
všestrannosti na 1. místě. V průběžných výsledcích ligy Florián Cup 2012 jsme prozatím u
družstva starších na krásném 2. místě, a družstvo mladších je také na velmi pěkném 4. místě.
Jsme velmi rádi, že si naši soupeři pomalu zvykají na to, že s Jerlochovicemi se prostě musí
počítat, a to je pro nás ta největší odměna. Mezi další aktivity, které s dětmi pořádáme patří již
tradičně otevírání řeky Moravice nebo víkendové pobyty na Osadě O.S. Touhy.
Naším hlavním vytýčeným cílem pro první polovinu roku byla rekonstrukce
maringotky na prodejní stánek, k pořádání akcí v areálu naší zbrojnice. Ti z Vás, kteří byli
dne 26.5.2012 na Kácení máje, jistě potvrdí, že dílo se povedlo a můžeme být právem hrdi. Za
touto rekonstrukcí se skrývají hodiny a hodiny práce a to především pana Josefa Velíka a
Miroslava Stibůrka, kteří celou rekonstrukci řídili. Dále se na přestavbě maringotky podíleli
pan Josef Dubec, Břetislav Grulich, Petr Tičer, David Stibůrek, Karel Küschner, František
Malcher, René Juroška a tu a tam i další členové našeho sboru. Všem bychom touto cestou
chtěli velmi poděkovat a pochválit výsledek jejich usilovné práce.
Dovolte prosím, abychom prostřednictvím fulneckého zpravodaje také poděkovali
našim sponzorům a samozřejmě i městu, které nás podporuje svoji grantovou politikou,
protože bez těchto prostředků bychom si svou činnost mohli asi jen stěží představit.
Děkujeme našim příznivcům i členům, a aktuálně i rodičům mladých hasičů, kteří nám
prostřednictvím vlastních automobilů pomáhají přepravovat děti na soutěže v době, kdy je náš
sbor dočasně bez hasičského auta. Dětem přejeme krásné prázdniny a Vám všem příjemnou
dovolenou v letních měsících. Nashledanou na našich akcích…
Sbor dobrovolných hasičů Jerlochovice
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