KVĚTEN 2014
Stále se snažíme nacvičovat zručnosti při práci s hasičským materiálem a zároveň nacvičujeme
disciplíny pro okresní kolo hry PLAMEN.
První část okresního kola hry PLAMEN 2013 – 20014
Dřítečské hrátky 10.5.2014
Zde jsme postavili družstvo starších žáků,ale byli doplněny o mladší kategorii a to se projevilo na
výsledcích,byli totiž nejmladší družstvo v této kategorii.
V dnešním klání jsme se umístili na 10. místě

Den otevřených dveří na HZS v Pardubicích
Pravidelně se účastníme
na této akci a prezentujeme zde svoji práci
v kroužku mladých hasičů

Druhá část okresního kola hry PLAMEN 2013 – 20014
Sezemice 17.5.2014
Zde se nejen závodí,ale hodnotí i celoroční práce celého družstva.
Za svoji celoroční práci jsme dostali od naší paní starostky pochvalu, jelikož jsme většina nováčků.
Mladší doplňují kategorii starších žáků a přípravka velice šikovně plní úkoly .
Naše výsledky: mladší žáci 13 místo
starší žáci 10 místo

Další soutěž v Bukovině nad Labem 31.5.2014.
Závodů se zúčastnilo družstvo mladších a starších žáků
Účast nebyla tak velká, ale boj byl do poslední chvíle a rozhodla královská disciplína požární útok.
Dnes se nám opravdu dařilo starší žáci 1. místo
mladší žáci 3. místo

ČERVEN 2014
Další soutěž v Moravanech 1.6.2014.
Závodů se zúčastnilo družstvo mladších a starších žáků
Moravanské hrátky jsou pro nás vždy výzvou .
Naše výsledky: mladší žáci 5. místo
starší žáci 6. místo

Setkání hasičských přípravek 13-14. 6. 2014
Toto je již 4 setkání a náš sbor se vždy účastnil.
V pátek se družstva mladých hasičů přípravek sjedou, každý si opeče buřtík, děti se sportovně vyžijí
na hřišti,vedoucí si vymění zkušenosti při práci s kolektivem a společně shlédnou loutkové divadlo.
Jakmile děti ulehnou je připraveno loutkové divadlo pro dospělé složené z vtipů.
V sobotu se kolektivy prezentují se svoji činností.

Zakončení školního roku
Dnes po návratu ze soutěže, bylo pro nás připraveno odpoledne her,které zakončila noční hra..
Členové oddílu druhý den ráno obdrželi diplom a odměnu za práci v kroužku.
Přestože jim vedoucí popřáli hezké prázdniny, budou se i nadále o prázdninách scházet, ale schůzky
budou dle dohody nepravidelné.
Po té byl odjezd na závody do Slepotic

Soutěž ve Slepoticích 22.6.2014
Dnes opět máme nejmladší družstva v dané kategorii a tomu odpovídají i výsledky.
Nevadí dorosteme.
Naše výsledky: mladší žáci 11. místo
starší žáci 9. místo
Vyhodnocení ligy mladých hasičů okresu Pardubice ve Slepoticích 22.6.2014
Dnes je poslední soutěž ligy MH v tomto školním roce a je zde slavnostní vyhodnocení.
Naše výsledky: mladší žáci 10. místo
starší žáci 10. místo

Soutěž – Dobývání Dubanského mostu
Dnes jsme se domluvili a společně s dospělými jsme odjeli na závody do Duban.
Chybělo mám troch sportovního štěstíčka a tak na nás zbyla bramborová medaile
tedy 4. Místo.
Ale co ,příště více zabereme.

