Již několik let se koná každoročně
Anketa dobrovolní hasiči roku. Do
letošní ankety jsme přihlásili náš sbor
dobrovolných hasičů Světlá Hora
v kategorii sborů a v kategorii výjezdových jednotek JSDH Světlá
Hora. Dne 17. září zasedla odborná porota, která vybrala ze 135
přihlášených 25 nejlepších jednotek a 25 nejlepších sborů.
Mezi 25 finalistů v kategorii JSDH se dostala jednotka Vrbna pod
Pradědem a v kategorii SDH se dostal náš sbor Světlá Hora. Nyní
probíhá hlasování, podle kterého budou vybrány 3 nejlepší jednotky
a 3 nejlepší sbory. Prosím podpořte oba naše zástupce v této anketě.
Hlasování začalo18. září 2019 od 12:00 hod a končí 20. října 2019
ve 24:00 hod. Hlasování je možné dvěma způsoby, přičemž každý
může použít oba způsoby hlasování.
1) Prostřednictvím hlasovacího formuláře na webu
www.adhr.cz/hlasovani-jednotky nebo www.adhr.cz/hlasovanisbory
Jeden hlasující uděluje jeden hlas v každé z 5 oblastí v kategorii
jednotek sborů dobrovolných hasičů i v kategorii sbory
dobrovolných hasičů.
Pro řádné hlasování je nutné vyplnit všechna povinná pole a
kliknout na tlačítko ODESLAT. V případě, že hlasování proběhlo
řádně, obdrží hlasující potvrzovací zprávu na uvedenou emailovou
adresu.
2) Prostřednictvím SMS zaslané na telefonní číslo 900 77 06
Jedna SMS může obsahovat pouze jeden hlas, a to buď hlas pro
konkrétní sbor, nebo hlas pro konkrétní jednotku.
Jedno tel. číslo může poslat maximálně jeden hlas pro sbor v jedné
oblasti a maximálně jeden hlas pro jednotku v jedné oblasti. Celkem
lze tedy poslat z jednoho tel. čísla max. 10 SMS = (1 hlas pro sbor +
1 hlas pro jednotku) x 5 oblastí.

Klíčové slovo soutěže – HASICI
Za klíčové slovo pak uvede mezeru a příslušný kód jednotky či
sboru. Naše kódy jsou:
v kategorii sborů:
Světlá Hora
SSM2
v kategorii jednotek: Vrbno p. Prad.
JSM2
Děkujeme všem, kteří nás v anketě podpoří. Slavnostní vyhlášení se
bude konat 20. listopadu 2019.

Ilustrační foto
z Drakiády
2018

SDH Světlá Hora v přihlášce Ankety Dobrovolní hasiči roku shrnul
práci s mládeží ve sboru, kde byla hlavní akcí Drakiáda součástí
soustředění mladých hasičů okresu Bruntál v závěru října 2018.
Letošní Drakiádu budeme pořádat rovněž v rámci soustředění
kolektivů MH Světlá Hora – Holčovice 5. – 6. října 2019.

