Vážený priatelia hasiči, milí hostia!
Po roku sa znova stretávame na výročnej schôdzi nášho dobrovoľného zboru vo
Švedlári, aby sme zhodnotili našu činnosť za rok 2018.
Za tento rok sme si odpracovali presne 1307 hodín. Čo je o 412 hodín viac ako v roku
2017.
Výbor zasadal v roku 2018 presne 7-krát.
V januári 6.1 sme odzbrojili Tatru a pripravili ju na dlho očakávaný repas. Dňa 8.1. sa
Tatra ( po vlastných :D ) odniesla do Moldavy nad Bodvou.
Od 7.1 od odchodu Tatry do repasu sme sa venovali opravám vozíkov na PS 12 a na
novú požiarnu striekačku 2,05, tiež sme sa venovali motorovým striekačkám PS 8 a
PS 12. Striekačku PS 8 treba ešte nastaviť, aby bola plne funkčná. Po ukončení týchto
činnosti sme sa pustili do montovania strechy na plecháč, ktorý sme už tiež dokončili
a uviedli do prevádzky. Vypratali sme zbrojnicu a všetko, čo nebolo v zbrojnici
potrebné, sme presťahovali do plecháča.
V júny 3.6 sme sa zúčastnili súťaže v Mníšku nad Hnilcom, kde ženy obsadili 1.
miesto, muži 4.
V júli sme sa konečne dočkali a 2.7. sme si po prebratí od pani ministerky Sakovej
doviezli domov tatru po repase a dočkali sme sa aj novej požiarnej striekačky s
objemom 2,05.
7.7 sme sa zúčastnili súťaže v Helcmanovciach, ženy obsadili 2. miesto, muži A 3.
miesto a muži B získali diplom za účasť.
V tomto mesiaci sme absolvovali aj technické cvičenie so záchrannými zložkami, kde
sme cvičili zabezpečenie prírodného zdroja vody, jeho prípravu na čerpanie z neho
ako aj samotné čerpanie vody do hasičských áut.
V júli sme sa zúčastnili na súťaži v Gelnici, kde ženy získali 1. miesto, muži A
4miesto a muži B 7 miesto. Po súťaži sme si splnili aj milé povinnosti a to hasičskú
svadbu Beáty a Marcela :)
21.7. sme sa zúčastnili v Krompachoch na nočnej súťaži, ženy sa umiestnili na 2.
mieste, muži A a B získali diplom za účasť.
V auguste sme sa pripravovali na našu súťaž o Pohár starostu obce Švedlár, ktorá sa
konala 18.8, ženy obsadili 2. miesto a muži B 5 miesto, muži A 3 miesto.
Prvého septembra sme sa zúčastnili na furmanských pretekoch, kde sme boli zdrojom
vody.

Dňa 29.9. sa muži A zúčastnili dennej súťaže v Krompachoch, kde obsadili 3. miesto.
V októbri dostala tatra nový polep a v novembri aj nové svetlá.
Čo sa týka požiarov, zasahovali sme 5-krát:
1.2. požiar rodinného domu Jablonovský
7.4. sme pátrali po nezvestnom utopenom chlapčekovi
20.4. požiar rodinného domu Plachetka
13.10. a 14.10. sme zasahovali pri požiari v lese v Starej vode
22.12 požiar rodinného domu Bikar

Ďakujem za pozornosť

