Zpráva o činnosti MH v Jetřichově v roce 2014
Na začátku roku se sešlo asi 14 dětí. První akce byl hasičský pětiboj v nafukovací hale v Teplicích nad
Metují 18.1, kde mladší získali 22. místo z 33 a starší 10. místo z 15. Nejmladší účastník z asi 220 dětí,
M.Sobol si odvezl dárek od pořadatelů.
1. února jsme jeli bruslit do Olivětína, ale bylo teplo a tak místo bruslení jsme plnili různé úkoly v
karnevalovém duchu. I tak to bylo pěkné.
22. února jsme byli pozváni na karneval do Hynčic. Děti se převlékly za masky a zúčastnily se soutěží,
kde získaly různé odměny. Moc se jim to líbilo.
5. března v čase tréninku jsme jeli do Broumova na náměstí, kde se konal křest nového auta
profesionálních hasičů.
5. dubna se družstvo starších zúčastnilo závodu pož. všestrannosti v Rožnově, kde skončili 9. z 12 a
Nela Volhejnová jako dorostenka 4. z 13.
12. dubna jsme jeli na ZPV do Nahořan, kde se mladší umístili 33. ze 40 družstev. Nela Volhejnová za
dorostenky běžela za Velichovky a byla 4. z 5. Terka Sobolová běžela za Českou Metuji a ti obsadili 11.
místo 24.
19. dubna jsme uskutečnili sběr železa a papíru v naší obci. Surovin se vybralo za 6095,-Kč. Tímto
děkujeme občanům. Peníze jsme použili na nákup kšiltovek a činnost, hlavně na soutěžích.
1. června se pořádal dětský den na hřišti TJ Sokol, kde jsme měli dvě stanoviště a to střelbu ze
vzduchovky a stříkání džberovkou. Starší děti pomáhaly s organizací a to M. Krupičková, T. Sobolová a
Dan Vacek, za to jim patří dík.
13. září se naše děti zúčastnily poháru starosty obce, kde předvedly pož. útok.
3. prosince jsme se rozloučili s rokem 2014 Mikuláškou besídkou konanou v pož. zbrojnici a
návštěvou hasičů v polském Mirošově s pěknou ukázkou techniky.
Chci poděkovat všem, co mi jakkoli pomáhali při této činnost, ať už z řad SDH nebo obecní úřad. Dále
chci poděkovat mladým hasičům za pomoc při různých brigádách. Je hezké, že děti nejsou jen u
počítačů, ať při trénincích, které byly zhruba jednou týdně nebo při závodech kde je asi 220 dětí.
Tímto se loučím a předávám vedení kolektivu MH výboru SDH.
Váš již dnes bývalý vedoucí Sobol M.
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