Export obsahu - Hasiči

Hasiči
Základní údaje
Název: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů v Těchobuzi
IČO: 75062640
Právní forma: Organizační jednotka sdružení
Adresa: Těchobuz 60, 395 01 Těchobuz
Datum vzniku: 22. srpen 1995
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů je organizace zřizovaná Obcí Těchobuz dle zákona.

Kontakty
Starosta: Karel Hájek 777 175 270
Velitel: Lukáš Hurban 731 736 950
Jednatel: Ing. Pavel Hájek 724 192 514

Akce SDH Těchobuz
leden
Novoroční sjezd Barborky
únor- březen
Těchobuzský Masopust s pravou zabíjačkou a průvodem masek
duben- květen- červen
●
●
●
●

Pouťová zábava
Pálení čarodějnic
Traktůrkové výlety
Vodácké pobyty

červenec- srpen
●
●
●
●

Dětské dny
Traktůrkové výlety
Vodácké pobyty
Cyklovýlety

září- říjen- listopad
●
●
●

Cyklovýlety
Drakiáda
Šípkobraní

prosinec
●
●
●
●

Rozsvěcení vánočního stromku
Půlnoční setkání na Štědrý den
Vítání Nového roku
K tanci a poslechu hrají kapely Trimen, Šobr+ Knotek, Vlček a spol.
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Historie
V roce 1899 byl založen v Těchobuzi Sbor dobrovolných hasičů, a to zásluhou a s pomocí učitele a
velitele smilohorských hasičů Karla Mikušovice. Prvním velitelem a starostou Sboru dobrovolných
hasičů v Těchobuzi byl Josef Kohoutek, jako další členové výboru jsou podepsáni Jan Pořínský a
František Koča. Hasiči se tak od svého založení stali nejaktivnější a též nejzasloužilejší složkou v obci.
Již v roce 1890 se konal výlet do Velkého Ježova, společně se sborem Smilovy Hory, kde na zahradě
Josefa Lhotáka uspořádali koncert. V novodobých dějinách se hasiči obce stali opět činnou organizací
po roce 2004. V roce 2005 vybudovali hasičskou klubovnu, kde pořádají pravidelná setkání a
připravují se na aktivity spojené s účastí v soutěžích a připravují akce, jak pro členy sboru, tak i
ostatní veřejnost. Nyní jsou hasiči opět nejaktivnější a též nejzasloužilejší složkou v obci.

Fotogalerie na rajce.net
http://hasici-techobuz.rajce.idnes.cz
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