Zpráva o činnosti MH za rok 2014
V kolektivu MH máme 11 členů mladších a 10 členů starších.
Akce v roce 2014:
Nový rok jsme zahájili 5.ledna vystoupením na Výroční valné hromadě SDH.
- 23.března jsme se zúčastnili halové soutěže v Toužimi, kde starší obsadili 11.místo.
- 12.dubna jsme pomáhali v rámci projektu Den pro náš region upravit místo kolem Smírčího kříže nad
Krásným Údolím.
- 13.dubna plnily děti odznaky odborností v Nové Roli. Odznak Preventista junior splnili: Kubík Sivák a
Ondra Hazmuka. Odznak Strojník junior splnil Péťa Slabý, Týna Černá a Alex Sivák..
- 27.dubna se konala soutěž Karlovarské ligy v Chodově. Mladší obsadili 10.místo.
- 30.dubna se koná již tradiční Stavění máje. Vyráběli jsme čarodějnici a pod vedením naší vedoucí M.
Ježkové vystoupily děti s programem ‘‘Čarodějný rej‘‘. Pro všechny děti byly připravené soutěže.
- 4.května jsme se zúčastnili soutěže Karlovarské ligy o Útvinské srdce. Starší obsadili 7.místo.
- 10.května se konala soutěž Karlovarské ligy v Sokolově, kde se starší umístili na 7.místě. V jednotlivcích
se umístili mladší: Nelča Veselá (16.místo), Kuba Sivák (24.místo). Starší obsadili tato místa:
4.místo Káťa Slabá, 9.místo Péťa Slabý a 19.místo Bára Korunková.
- 17. a 18.května nás čekal perný víkend. SDH Krásné Údolí organizovalo okresní kolo hry Plamen.
V sobotu mezi sebou zápolila družstva starších žáků. Naši obsadili celkové 7.místo. V neděli nám
sice nepřálo počasí, ale mladší děti byly moc statečné. Naši obsadili celkové 8.místo.
- 22.června nás čekala soutěž Karlovarské ligy v Boru. Mladší obsadili 8.místo a starší 5.místo.
- 28.června je u nás tradiční Vítání prázdnin. Pro děti byly připraveny soutěže, pěna. Naši mladí hasiči
ukázali požární útok.
- 9.září po prázdninách nás čekala soutěž v Teplé - Memoriál Michala Bači. Naši MH se umístili v první
desítce.
- 5.října jsme se zúčastnili závěrečného kola Karlovarské ligy v Březové. Mladší obsadili celkové 9. a
starší 8.místo.
- 19.října se konalo podzimní kolo hry Plamen, tentokrát na Pile. Mladší postupují do dalšího kola
z 10.místa a starší z místa 6.
- 7.listopadu si pro nás a kamarády z Útviny připravila Mirka Malinová přednášku o první pomoci. Všem
se přednáška líbila, nejen proto, že jsme si mohli vyzkoušet masáž srdce na figuríně.
- 21.listopadu jsme opět vyrazili do Útviny na přednášku o požární ochraně, kterou si pro nás připravili
M.Studnička a V.Turek mladší. Přednáška se nám moc líbila, byla doplněná o i prezentace výjezdů.
- 10.prosince přišel Ježíšek. Díky panu Janouškovi, který vše sponzoroval, dostaly děti nové teplákové
soupravy a díky příspěvku města dostaly i nové helmy.
- 21.prosince se u nás koná tradiční zpívání u vánočního stromku. Děti připravily pro ostatní nádherné
svícínky a svíčky.
Dále se podílíme na těchto akcích:
Dětské diskotéky v čele s DJ Vojtou, Dětský den, Stavění a Kácení máje, Den pro náš region, Vítání
prázdnin, Zpívání u vánočního stromku.
Na závěr bychom chtěly poděkovat všem, kteří nám pomáhají a bez kterých by to prostě nešlo. 
Děkujeme za podporu městu, panu Janouškovi, paní Bečkové, panu Ježkovi a celému SDH Krásné Údolí.
Vedoucí kolektivu: Marie Slabá a Vedoucí družstva: Monika Ježková
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Touto cestou bychom rády ještě jednou poděkovali firmě A.P.S.A. s.r.o., Toužim, jmenovitě
p. Ing. B.Janouškovi, který dětem zasponzoroval krásné teplákové soupravy v hodnotě 23 000,Kč. Děti je dostaly pod stromeček a měly obrovskou radost. Dále díky příspěvku 5 000,- Kč od
města našly pod stromečkem i nové helmy . Všem patří veliký dík.
Za šťastné hasiče vedoucí: M.Slabá a M.Ježková
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