
Zpráva o činnosti mladých hasičů v roce 2018 

V loňském roce působilo v oddíle mladých hasičů celkem 49 dětí. Členská základna se 

rozrostla na jaře před obvodovým kolem mládeže o 4 děti, na podzim o dalších 5.  

Prioritou a hlavní náplní činnosti pro nás byl, stejně jako každý rok, hasičský sport. Na jaře 

jsme se velmi aktivně připravovali na obvodové kolo hry Plamen. Probíhalo ve Vepříkově. Za 

SDH a i obec nastoupila dvě družstva v kategorii mladších a jedno v kategorii starších. Mladší 

A bylo bezkonkurenčně první, a to myslím ve všech jarních disciplínách. Mladší B obsadilo 5. 

příčku z 9, což byl velmi nečekaný úspěch, protože startovali z posledního místa, chyběl jim 

totiž výsledek z podzimu. Tehdy totiž toto družstvo ještě neexistovalo. Starší své kvality 

potvrdili stříbrnou příčkou. Velkým zklamáním pro nás bylo, že se nerozdávaly medaile. A o 

ty fakt jde. Následné okresní kolo hry Plamen probíhalo v Chotěboři. Zde mezi těmi 

nejkvalitnějšími naše mladší družstvo zvítězilo a přebíralo zlaté medaile a také poukaz v 

hodnotě 2 tisíc kč do zábavného parku Robinson v Jihlavě. Byli tam včera a vzali s sebou i 

nehasiče. Starší mezi okresní elitou byli 5. Za odměnu je čeká Laser aréna v Jihlavě. 

Skvělé výsledky nás provázely v další náročné soutěži, v Havlíčkobrodském turné. Zde jsme 

nastupovali vždy se 4 družstvy. Myslím, že nebyla soutěž, kde by Libice nebyla na stupni 

vítězů. Zkušenost, pravidelné tréninky a poctivost stojí za nejlepšími výsledky našich dětí 

v době trvání této soutěže vůbec. Mladší si odnesli stříbrné medaile a starší, což se nám ještě 

nikdy nepodařilo, byli zlatí. Kromě toho přibylo do pokladny sboru 1 800,- Kč jako odměna.  

Takže, abych to shrnula. Ano, máme v Libici nejlepší družstvo ve hře Plamen v kategorii 

mladších. Ano, máme v Libici družstvo, které je nejlepší v požárním útoku v kategorii starších. 

Připomínám, že obě soutěže jsou na okresní úrovni. Sportovní sezonu jsme ukončili zlatými 

medailemi v Rozsochatci na Poháru starosty. 

Nový ročník hry Plamen byl zahájen 6. října závodem branné všestrannosti v Pohledu. 

Připravovali jsme se na něj na třídenním soustřední na Štěpánově. Náš sbor reprezentovalo 5 

hlídek, tedy celkem 25 dětí. Umístění – mladší 2., 13., 25. (úplní začátečníci), starší 9.,19. – je 

slibným startem pro jarní část. V každé kategorii soutěží kolem 60 hlídek. 

Samozřejmě nezapomínáme ani na další aktivity. Jsme pyšní na to, že jsme na konto Ligy 

proti rakovině, a to díky vám, zaslali 5 407,- Kč. Že se do celorepublikové kampaně 72 hodin 

zapojilo z Libice 60 lidí. Že si uděláme čas a za kostelem rozvěsíme plakáty, které upozorňují 

na globální problémy a které si možná někdo prohlédne. Že ve volném čase nabízíme 

fairtradové výroby a zkrátka že se rádi scházíme, nic nešidíme a ničemu se nevyhýbáme. 



V letošním roce v kategorii starších kvůli dosažení věku 15 let končí velmi kvalitní družstvo. 

Jedná se o děti, které za Libici závodily někdy od svých sedmi osmi let. Dosáhly velmi 

kvalitních výsledků. V Rozsochatci se s hasičským sportem v kategorii mladých hasičů 

rozloučily skvěle provedeným útokem v čase 15.87 a my vedoucí jsme zatlačili slzu.  

Jsme si vědomi toho, že bez podpory sboru, bez dobře připraveného soutěžního 

materiálu, funkční stříkačky, bez vstřícnosti Dáši Culkové, Zuzany Kovačkové, Andrey 

Pleskačové a dalších, a především bez podpory rodičů a prarodičů bychom takto skvělých 

výsledků nikdy nedosáhli a ani neměli tak pestrou činnost. Takže děkujeme. 

 

vedoucí mladých hasičů 


