
Zpráva o činnosti mladých hasičů v roce 2013 

Do činnosti mladých hasičů bylo zapojeno celkem 37 dětí, což je o 9 dětí více než v loňském 
roce.  

Naše aktivity jsou různorodé. Přestože převažuje hasičský sport, nesoustřeďujeme se zdaleka 
jen na něj.  

 V únoru jsme otevřeli činnost slavnostní výročkou v Malči. Program byl zpestřen návštěvou 
příslušníka pořádkové jednotky Policie České republiky. Děti si mohly vyzkoušet nejen její výstroj, ale 
hlavně její výzbroj.  

Od března jsme tvrdě trénovali na jarní kolo hry Plamen. Velkou motivací pro nás 
samozřejmě bylo to, že jsme se předvedli doma. Obě naše družstva obsadila jak v mladší, tak ve starší 
kategorii první místo. Stejně tak v okresním kole v Havlíčkově Brodě svorně obsadila místa čtvrtá. 
Považujeme to za velký úspěch, především proto, že jsme byli schopni připravit na takové úrovni obě 
družstva.  

Velmi intenzivní jaro pokračovalo soutěží v požárním útoku v turnaji Havlíčkobrodské turné, 
tento rok probíhalo celkem 4x. Jeden díl organizovala naše SDH v srpnu jako noční soutěž. Pravidla 
nám umožnila zapojit do tohoto klání celkem 4 družstva, 2 v mladší kategorii, 2 ve starší. Opět jsme 
uzavřeli s nebývalým úspěchem a při rozdávání celkových cen se to na stupních vítězů červenalo 
libickými dresy. Mladší skončili na 3. a 5. místě, starší na 2. a 6.  

Mimo HB turné a Plamen jsme dovezli poháry z Chotěboře (obě družstva 1.), Vísky (starší 1. a 
mladší 3.) a Hasičského dne v Havlíčkově Brodě (starší 1., mladší 4.). 

I letos jsme pokračovali v naší dvouleté tradici a 15. 5. se zapojili do Českého dne proti 
rakovině. Počet prodaných kytiček jsme zvýšili o 50, celkem tedy 200 ks. Nadaci Liga proti rakovině 
jsme zaslali 4.625,- Kč. Velmi všem děkujeme za podporu.  

V létě jsme stmelovali kolektiv na víkendové akci 12. – 14. srpna v Kameni. Byli jsme zde až 
neuvěřitelně příjemně přijati. Stavovali jsme na fotbalovém hřišti a mohli jsme využívat celý sportovní 
areál bez omezení.  

Na podzim, 5. 10., proběhl v Mírovce závod požární všestrannosti. Na start jsme postavili 4 
družstva. V konkurenci 45 hlídek obsadili naši mladší 3., 22., 31. pozici, starší byli 7.  

Děkujeme všem, kteří neváhali, obětovali svůj volný čas a připravili pro naše aktivity ty 
nejlepší podmínky. Jsou to Jan Řípa, Miloslav Klepetko, v případě potřeby na soutěžích zaskočil Karel 
Sysr, kytičky s námi prodávala pí. Dagmar Culková. Při souběhu termínů s fotbalovými zápasy jsme si 
vzájemně vycházeli vstříc díky pochopení Jaromíra Málka. Velké porozumění jsme našli u rodičů, kteří 
museli často podřídit své rodinné plány termínům soutěží. 

V úplném závěru mi ještě dovolte vyjádřit poděkování těm našim členům, se kterými se 
bohužel musíme rozloučit. Přesáhli totiž věk mladých hasičů, pracovali povětšinou v oddíle 
dlouhodobě. Je to Honza Culek, Dan Michal, Jirka Hanzal, Hanka Pleskačová, Patrik Munia a Petr 
Boháč. Už teď nám je jasné, že nám budou velmi chybět. Vy dospělí, ale můžete pokračovat tam, kde 
my už nemůžeme. Vytvořte jim takové podmínky, aby byl jejich potenciál využit beze zbytku. Víme 
všichni, že těch, kteří chtějí závodit, není nikdy dost 
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