Zpráva o činnosti mladých hasičů v roce 2012

Do našich aktivit a soutěží bylo zapojeno celkem 28 dětí, přičemž další 4 s námi pravidelně
pracovaly, ale členy se stanou až v následujícím roce. V únoru jsme otevřeli činnost
slavnostní výročkou. Jako vloni i letos jsme odjeli do ZŠ Maleč, kde jsme přenocovali. Od
března jsme tvrdě trénovali na jarní kolo hry Plamen. Odměnou a pochopitelně největší
motivací je úspěch, kterého jsme si letos skutečně užili velkou měrou. V obvodovém kole ve
Vilémově jsme byli, až na útok starších, ve všech disciplínách první. V okresním kole hry
Plamen byly výsledky pěkné – mladší si odváželi bronzové medaile, starší byli čtvrtí a rychlý
nástřik levého proudu obdivovali i rozhodčí.
Již podruhé jsme se zapojili do akce Český den proti rakovině. Ve středu 16.5. jsme v Libici a
Libické Lhotce nabízeli žluté kytičky, prodali jsme jich 150 a na konto nadace jsme zaslali
3 145,- Kč.
Velkou prací navíc byla naše účast v Havlíčkobrodském turné. Jedná se o zcela novou soutěž,
měření sil probíhá pouze v požárním útoku, a to celkem 5x. Předvedli jsme se tedy v České
Bělé, tady byly závody v neděli po celodenním klání v okresním kole /mladší 2., starší 3./,
Bačkově /mladší 2., starší 2./, Pohledu /mladší 7., 18., starší 3., 20. /, v Libici /mladší 2.,
8.,starší 4., 8./ Nakonec jsme obsadili celkové 4. a 5. místo. Jako jeden z mála sborů jsme
dokázali připravit družstva obou věkových kategorií na dobré úrovní jak v Plamenu, tak
v Havlíčkobrodském turné.
Zcela mimo turné byla naše účast na poháru města Chotěboř poslední školní den. Starší si
dovezli putovní pohár.
V srpnu jsme využili nabídky ekologického střediska v Horní Krupé a o víkendu 10. – 12. 8.
jsme zde s 20 dětmi stanovali.
V závodu požární všestrannosti 6.10. se v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou se postavily na
start 4 naše družstva, 2 mladší a 2 starší, celkem tedy 20 dětí. Ve velké konkurenci mladší
obsadili 4. a starší 7. místo.
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