Sbor dobrovolných hasičů Vrbka
Na podzim náš hasičský sbor nezahálel a zúčastnil se několika akcí. V
prvé řadě se naše mládežnické družstva účastnila okresního kola Hry
Plamen 2019/20 v dorostenecké kategorii ve Zlatnících, a to v branném
závodě. Na jaře 2020 nás čeká další část disciplín, tak poté uvidíme,
jak to vše dopadne. Mladší a starší tým Ještěrek se okrskového kola
nezúčastnil pro nepřízeň počasí.
V sobotu 12. října jsme se připojili k celorepublikovému projektu 72 hodin, který pořádá
Česká rada dětí a mládeže pod záštitou ministerstev školství a životního prostředí. V tomto
projektu jde především o ochranu životního prostředí a okolí, ve kterém žijeme. Nebyli
jsme na to sami, na pomoc našemu hasičskému sboru přišli pánové od přírody - Myslivecký
spolek Služovice a Vrbka a rovněž i občané naší milované obce. Našim cílem byl úklid
okolí cesty směr Svoboda, cyklostezky Služovice a Vrbka a části obecního lesa. Společně
jsme se nachodili za krásného sobotního dopoledne 11 km a sesbírali celkem cca 500kg
odpadu. Po absolvování této aktivity, následoval „kulatý stůl“, organizovaný mysliveckým
sdružením. Myslivci zde upozornili na problematiku nesprávného krmení zvěře v zimním
období, dále poukazovali na nerespektování zákazu jízdy na terénních motorkách přes lesní
stezky a rovněž bylo diskutováno správné chování v lese a okolí. Příjemným zpestřením
bylo diskuzní fórum, kde bylo diskutováno nejen o přírodě a myslivosti, ale z předmětné
diskuze vyvstaly i podněty, které do budoucna lze společnými silami realizovat v rámci
ochrany přírody ve Služovicích. Mimo jiné realizace oprav přechodových mostků, oprav
některých kazatelen nebo doplnění naučné stezky o další stanoviště. Děkuji všem, kteří se
projektu zúčastnili, a není jim lhostejné okolí, ve kterém žijeme. Pevně věřím, že se přidáte
i další roky, abychom i nadále mohli zkrášlovat a chránit naši přírodu.
Náš tým Ještěrek spolu s rodiči, přáteli, sponzory a kamarády tohoto pěkného sportu
uspořádal v jednu slunnou zářijovou sobotu další ročník Vrbeckého poháru v požárním
útoku, abychom tak všichni společně ukončili povedenou hasičskou sezónu roku 2019. A
kdo vyhrál? Dobrá zábava, sportovní duch a především všichni, kteří si přišli zasportovat.
V sobotu 14. prosince jsme si společně s dorosteneckým družstvem dovolili uspořádat v
hasičské zbrojnici tzv. „Vrbecké vánoční koledování“, kde jsme se všichni ponořili do
příjemné vánoční atmosféry adventního víkendu a společně si zazpívali vánoční koledy,
popovídali si u šálku dobrého svařeného vína nebo jen tak jsme se zaposlouchávali do
líbivých tónu vánočních koled, které nám zazpívala schola z Oldřišova.
Na závěr mi dovolte poděkovat Všem, kteří se jakkoli podíleli na naších akcích a obětují
svůj volný čas, aby vůbec existoval a fungoval náš sbor. Všem ostatním si dovolím za celý
tým popřát šťastné a veselé Vánoce, bohatého Ježíška a do nového roku 2020 hlavně hodně
zdraví.
Radek Stošek, trenér mládeže

