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SDH Letovice ocenûni za
„Mikulá‰skou nadílku”

Zleva - starosta mûsta Vladimír Stejskal, b˘val˘ starosta sboru
Leopold Loukota a souãasn˘ starosta sboru Petr Dokoupil.

Mikulá‰skou nadílku poﬁádáme kaÏdoroãnû jiÏ od roku 1967, kdy byla na letovickém námûstí a od roku 1970 u hasiãské
zbrojnice, která byla v tomto roce dokonãena. BohuÏel díky normalizaci nám bylo
zakázáno tuto akci propagovat a poﬁádat
pro veﬁejnost. Poﬁádali jsme ji tedy pouze
pro dûti hasiãÛ, ale pﬁesto se jí úãastnili
i ostatní spoluobãané. Od 80. let nám jiÏ
nebylo bránûno v poﬁádání této akce.
Mikulá‰ská nadílka je vÏdy 5. prosince
s témûﬁ pravideln˘m programem.
Zaãínáme v 16 hod vystoupením taneãnic

Mikulá‰ská nadílka z roku 2012.

a hudebníkÛ ZU· Letovice. V 16.45 pﬁichází do areálu zbrojnice Mikulá‰ s andûlsk˘m doprovodem. Po uvítání pak
Mikulá‰ pﬁivolává jednotlivé ãerty, kteﬁí se
spou‰tí po lanû z vûÏe hasiãské zbrojnice
za pouÏití pyrotechniky. Poté následuje
vydávání dárkÛ, které rodiãe pro dûti pﬁinesou. Pro zúãastnûné pﬁipravujeme bohaté obãerstvení, takÏe i za velk˘ch mrazÛ se
dá dobﬁe zahﬁát. Tato akce je za ta léta velmi známá v celém okolí a pravidelnû se jí
úãastní asi 1500 náv‰tûvníkÛ (podle poãasí). Od roku 2001 jsme zaãali vybírat dob-

Pekeln˘ ohÀostroj s ãerty.

rovolné vstupné a tuto ãástku vÏdy vûnujeme na dobroãinné úãely. V˘tûÏek z minulého roku ve v˘‰i 9 306,- Kã byl vûnován
Liborkovi Tenorovi z Letovic.
Tuto akci jsme leto‰ní rok pﬁihlásili do
soutûÏe RWE Dobrovolní hasiãi roku v kategorii akce sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ. Za
oblast Jihomoravského kraje a kraje
Vysoãina se nám podaﬁilo obsadit první
místo. Je to pro nás velk˘ úspûch, protoÏe
minul˘ rok jsme zvítûzili za na‰i oblast
v kategorii zásahov˘ch jednotek. Vítûzství
bylo dotováno poukazy v hodnotû 50 000,-

Kã. Tuto ãástku pouÏijeme na zakoupení
oblekÛ a na repliky historick˘ch hasiãsk˘ch pﬁileb. Dûkujeme tímto v‰em, kteﬁí
nám poslali hlas. Nejvíce v‰ak chci podûkovat v‰em ãlenÛm na‰eho sboru, protoÏe
bez jejich práce a úsilí bychom takové akce poﬁádat nemohli.
V˘tûÏek z leto‰ní Mikulá‰ské nadílky
vûnujeme pravdûpodobnû sociálnû slabé
rodinû z Letovic a ãást dítûti zemﬁelého
hasiãe.
Text: Petr Dokoupil starosta SDH Letovice
Foto: archiv SDH Letovice, Petr Neãas
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BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Den otevﬁen˘ch dveﬁí 10. 1. 2014.
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