Vážené hasičky, vážení hasiči,
dovolte, abych Vás seznámil s činností mládeže v roce 2012. K dnešnímu dni máme
5 dorostenek, 9 starších žáků, 9 mladších žáků a 3 členy Přípravky – celkem tedy
26 mladých hasičů. V roce 2012 jsem měli 25 pravidelných pátečních schůzek,
tábor, mikulášskou besídku a zúčastnili jsme se celkem pěti soutěží.
Nejprve Vás seznámím s činnosti Přípravky. Jelikož je počet členů Přípravky malý,
nepracuje tato skupina samostatně, ale připravuje se společně s ostatními dětmi.
Členy Přípravky jsme mohli vidět 30. 6. při vystoupení na Dni obce Hlubočec, kde
se představili společně s ostatními mladými hasiči.
V roce 2012 jsme sestavili starší i mladší družstvo. Starší družstvo se účastnilo
jarního kola hry Plamen v Těškovicích (3 místo), na podzim OLM v Podvihově (14
místo) a podzimního kola hry Plamen ve Lhotě (3 místo). Vybraní jednotlivci se
účastnili také závodu Globus CUP v disciplíně 60m s překážkami v Opavě. Mladší
družstvo se účastnilo také jarního kola hry Plamen (3 místo), pohárové soutěže
v Kyjovicích (3 místo) a podzimního kola hry Plamen (4 místo – po odečtení výsledků
B týmů 3 místo). Také vybraní mladší hasiči se účastnili závodu Globus CUP
v Opavě.
Týden od 29. 7. do 4. 8. jsme strávili na táboře, který se konal již pátý rok.
Vrátili jsme se do areálu Penzionu Setina. Táboru se účastnilo 17 dětí a 3 vedoucí.
Počasí nám přálo a zpestřením tábora byl výlet do Hradce nad Moravicí, kde jsme
si prohlédli zámek a navštívili koupaliště.
Končící rok 2012 jsme zhodnotili na Mikulášské besídce, která se konala 7.12. Zde
byly také odměněny nejaktivnější děti.
V roce 2013 bychom rádi rozšířili počet vedoucích a přivítali bychom větší pomoc
ostatních členů sboru při práci s mládeží. Doufám, že již naplno využijeme sportovní
areál a nové překážky, které nám doposud scházely.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo při práci s mládeží pomáhají, obci
Hlubočec a také samotným mladým hasičům.
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