Vážené hasičky, vážení hasiči,
dovolte, abych Vás seznámil s činností mládeže v roce 2014.
V kolektivu mladých hasičů k 31. 12. 2014 je 18 členů. V roce 2014
jsme měli 22 pravidelných pátečních schůzek, zúčastnili jsme se pěti
soutěží a prováděli jsme také jinou než soutěžní činnost.
Naše účast a výsledky na soutěžích:
První soutěže jsme se účastnili se starším družstvem 26. 4. 2014
v Těškovicích, jednalo se o soutěž OLM a z šestnácti družstev jsme
obsadili 8. místo. Další soutěží bylo jarní okrskové kolo hry Plamen
konané tradičně v Těškovicích 8. 5. 2014 – zúčastnilo se pouze starší
družstvo a obsadilo krásné 2. místo. Poté následovaly dva závody
jednotlivců – 1. 6. 2014 Globus CUP – šedesátkování mladých hasičů –
v kategorii starších chlapců se zúčastnili Karel Baštýř, Ondřej
Krátký, Daniel Trojančík a Tomáš Vavrečka (v silné konkurenci
obsadil 18. místo z 55 startujících). 18. 10 2014 jsme poprvé zavítali
na uzlovací štafetu – tato soutěž se konala v Hradci nad Moravicí a
v kategorii starších chlapců se představili Ondřej Krátký, Dominik
Lindovský a Daniel Trojančík. Na podzimním okrskovém kole hry
Plamen se 25. 10. 2014 v Mokrých Lazcích představilo starší i mladší
družstvo – starší se umístili v ZPV na 4. místě a ve štafetě dvojic na
2. místě. Družstvo mladších obsadilo v obou disciplínách 2. místa.
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Ostatní činnost:
Dne 13. 6 2014 se vedoucí mládeže společně s velitelem jednotky a
preventistou podílel na ukázce pro děti v mateřské škole v rámci Dne
požární bezpečnosti. Ve dnech 15. a 16. 11. 2014 mladí hasiči
připravili pro občany výstavku fotografií z historie i současnosti SDH
v Hlubočci. V listopadu a prosinci děti vyráběly různé vánoční ozdoby,
které si mohli zakoupit návštěvníci vánočního koncertu konaného
20. 12. 2014.
V roce 2015 bychom rádi rozšířili počet vedoucích a přivítali bychom
větší pomoc ostatních členů sboru při práci s mládeží.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo při práci s mládeží
pomáhají, obci Hlubočec a také samotným mladým hasičům.
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