
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je hasič bez stříkačky (PéS)?                   
Co stříkačka bez stříkání…? (RéZ)                
Údržba a nácvik to je náš „grunt“!                
 
■ 18. září 2016 jsme bezva odzkoušely obě PS…,  
prověřili naše znalosti…, uklidili Zbrojnici… a hezky  
se vespolek pobavili… Těšíme se již na další jarní 
nácvik mančaftu s technikou… A tak to má být ☺. 

Poděkování účastníkům: Brunclík V., Hájkovi A.+J., Franěk M. st.+ml., Horák V. ml., Janoušek R., Lhoták V. ml. a Pokorná Anička ☺. 

Spešl díky Radkovi! 

Motorizovaná jednotko, vpřed! 

Náš starosta se přeškoluje na strojníka? Pozor, časomíra už běží ☺. 

Dobrý oddíl,  
vstoupím?

Jen neprobudit spící 
kapry, či ještě hůře štiky? 

Pohoda vespolek. Cvičit, cvičit, cvičit... 

Třeba to vyladit! 

Pořádek, jó ten musí být… 

Více hlav, 
více ví... 

  Alenku ne a ne zaostřit… 
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Příkladná souhra! 

Poděkování brigádníkům: Brunclík V.,  Lhoták V. ml., Lhoták Vojtík, Pokorná A., Poláková „Dunka“ L. a Polák L.   Dne 4. a 10.12.2016. 

Sousedská výpomoc 
rodině Lamačových 

s větvemi. 

Fantastická  
vitalita, tu Ti 
závidíme ☺ 

Nechtějte se 
jí dostat  

pod ruku! 
Lhotka děkuj 
náplavám! ☺ 

Dělání, 
dělání…,  

… je lék. 

Pomůžu, 
když můžu!

Potřebná  
mladá   
krev. 

Máme v plánu 
  

 

21.1.2017 v 19:00 hod. - Výroční schůze SDH SL1, důležité, přijďte ☺. 
Od jara brigády opravy Zbrojnice a Baráčku, co uděláno letos níže ☺. 

Všem hasičům a spoluobčanům  
přejeme pohodové Vánoční svátky 

 a do Nového roku 2017 zdraví,  
štěstí, lásku a porozumění.

SDH SL1 kontakt: 602 422 475, sdhsl1.starosta@seznam.cz 

A už se nám suší dřevo do kamen Baráček, Že by lepší štěpky z větví na vsi, než požářiště u Zbrojnice na celý rok, sami to vidíme. 

Zahřejeme se  
v Baráčku, díky  

brigádníkům  
v akci „Z“. 

že se k nám 
obrací zády ? 
☺  ☺ 


