
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 

Dobrý večer, 

Chtěl bych vás seznámit s činností mladých hasičů za rok 2014. 

Kroužek mladých hasičů navštěvuje pravidelně 15 – 18 dětí. Celkem 

máme v kolektivu přihlášeno 25 dětí. V tomto roce se kolektiv 

zúčastnil 6 ligových soutěží a 2 memoriálů. 

Po krátké zimní přípravě se jeli naše děti zúčastnit prvního ligového 

závodu, který se odehrává v hale. Tuto soutěž pořádá SDH Oplot a 

konala se 22.3. Naši malý hasiči zde obsadili 8. místo v kategorii 

mladších. 

Další soutěží, kterou pravidelně navštěvujeme je v Chlumu a konala 

se 26.4. Zde již mladí hasiči měří své síly v disciplínách požární útok a 

štafeta dvojic. V kategorii starších naše děti obsadili 13. místo. 

Soutěž, na které jsme také ještě nechyběli je soutěž, kterou pořádá 

SDH Žákavá a konala se v termínu 17.5. Zde děti zápolí v disciplínách 

požární útok a požární útok CTIF. Tady naši mladí hasiči soutěžili 

v kategorii starších a obsadili 8. místo. 

Vrcholem ligy hry Plamen je okresní kolo. Na této soutěži se zápolí ve 

všech disciplínách hry plamen – Požární útok, útok CTIF, štafeta 

požárních dvojic, štafeta CTIF, štafeta 4x60m. Naše družstvo, které 

soutěžilo v kategorii starších a složené z poloviny dětmi ve věku 6 let 

sklízelo ovace. Předvedli v dvoudenním zápolení skvělé výkony. I přes 

tento věkový hendikep obsadili krásné 10. místo.  

Před koncem školního roku jsme již tradičně s dětmi přespali na 

lesním hřišti, děti si zasoutěžili, zahráli si fotbálek, opekli nějaké ty 

buřtíky. Velitel Jiří Strolený spolu s Tomášem Pečenkou připravili 

dětem na večer promítání pohádky. Pak jsme tradičně přespali ve 

stanech.  



Poslední soutěží bylo klání ve Dnešicích konané 22.6. Zde děti 

naposledy před prázdninami soutěžili v disciplínách požární útok a 

uzlová štafeta. Také tady naše děti předvedli v kategorii starších 

pěkný výkon a vybojovali skvělé 8. místo. 

Po letních prázdninách začal nový ročník Ligy hry Plamen a nás čekala 

náročná příprava na podzimní část této hry Závod požární 

všestrannosti. Ještě před tímto závodem nás čekal Memoriál J. 

Chodory. Soutěže se celkem zúčastnilo 6 družstev dětí. Naši mladí 

hasiči obsadili 4. a 6. místo. 

4.10 jsme odjeli s pětičlennou hlídkou na ZPV konaný v Žákavé. Hlídka 

složená ze starších a mladších žáků obsadila 13 příčku.  

Posledním závodem tohoto roku byla každoročně Srbská proudnice 

11.10. Zde jsme měli dvě družstva dětí. Náročnou štafetu a požární 

útok zvládli a obě družstva obsadili medailové pozice. 

Na základě výsledků a práce mladých hasičů nám byla z Okresního 

sdružení hasičů přidělena dotace ve výši 3700,- Kč, za které jsme 

nakoupili sadu 15m hadic. Dále si myslím, že velké poděkování patří 

panu Webrovi, který poskytl finanční dar našim dětem ve výši 6000,- 

Kč, za které kolektiv pořídil nový rozdělovač. Také jsme s podporou 

rodičů dětem zakoupili nová soutěžní trika.   

Chtěl bych na závěr poděkovat v první řadě sboru za podporu, řediteli 

ZŠ Vrčeň za prostory tělocvičny při nepřízni počasí, dětem za jejich 

práci a rodičům za podporu. 

 


