Vážení čtenáři,
Letošní VVH schůze se konala v kruhu členů SDH Hošťalovice z důvodu pandemie Covid – 19
a touto online zprávou Vás budu informovat o činnosti za uplynulý rok.
Jak jistě víte v březnu 2020 nás navštívila pandemie Covid - 19 a touto smutnou zprávou se
nekonali žádné společenské akce, ale i přes všechno to špatné jsme byli stále v kontaktu přes
naší společnou skupinu, kde nám trenér posílal malá cvičení na odreagování od běžných
školních úkolů a povinností.
Ani tato pandemie naše hasiče nezastavila od povinností a po náročné práci se jim podařilo
zprovoznit Tatru 805. Opravy vedl osobně Velitel Stanislav Handlíř.
2. dubna 2020 naši hodní hasiči připravili a rozvezli pro občany Hošťalovic desinfekci zdarma.
Ani tento rok jsme se neobešli bez výjezdu, kdy vyjela jednotka 9. května na požár plynové
láhve uvnitř rodinného domu v obci Hošťalovice. Včetně našich dobrovolných hasičů dále
zasahovali HZS Seč, JSDH Heřmanův Městec a JSDH Licomělice.
O měsíc později přes přetrvávající a neústupné deště byla prováděna 14.6 technická pomoc
při záplavě v obci Licomělice a o 5 dní později 19.6 prováděna technická pomoc v obci
Březinka, kde se odehrálo čištění stavidla.
26.6.2020 kdy nám pandemie dovolila letošní první noční závody, které se konali ve Vrdech,
kde si hasiči vybojovali krásné 2. místo z 21 družstev.
Na členské schůzi, která se konala 21.8 proběhla debata o domácí soutěži, která se měla
uskutečnit 12.9, ale bohužel k zhoršení pandemické situace se soutěž zrušila.
V roce 2021 bude výročí 70 let sboru, naši členové budou žádat o okrskovou soutěž. Poté
proběhne schůze na toto téma, kde se dovyřeší podrobné podklady.
Za přispění dotace Pardubického kraje se podařilo zakoupit benzínové kalové čerpadlo a
savec.
Na členské schůzi, kdy členové jednohlasně odhlasovali novou jednatelku, kterou se stala
Andrea Chudobová. Bývalý jednatel odešel po dlouhé zásluze a odpracovaných letech do
penze. Tímto mu přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřála hodně zdraví do nového roku 2021.
Děkuji za pozornost.
Andrea Chudobová – jednatel sboru.

