Kolektiv mladých hasičů Horní Hradiště
Horní Hradiště je malá obec, která se nachází na severu Plzeňska, 3 km od
města Plasy, nad řekou Střelou, kde trvale žije 170 obyvatel.
S mladými hasiči se začalo ve sboru pracovat v 70. letech 20. století. Po
mnoha letech odmlky byla jeho činnosti obnovena v roce 1999.
Během více jak dvaceti let práce s mladými hasiči se nám v kolektivu
vystřídalo mnoho dětí a některým z nich se hasičina stala i povoláním.
V současné době máme v kolektivu mladých hasičů 25 dětí ve věku od
5-ti do 18-ti let, které vedou 3 kvalifikovaní vedoucí. Po celou novodobou
historii práce s kolektivem se jak tým mladších, tak starších hasičů, pohybuje
stále na předních místech našeho okresu, jak ve hře Plamen, tak i v pohárových
soutěžích.
Rok 2008 se stal v naší činnosti zlomovým. Po vynikajícím výkonu na
krajským kole v Chodově se před námi otevřel postup na mistrovství republiky.
Podali jsme kvalitní a vyrovnané výkony a to rozhodlo. Stali jsme se Mistry
České republiky ve hře Plamen.
Dalším vrcholem v naší činnosti byla účast na hasičských světových
hrách, které se konaly v roce 2009 v Ostravě.
V roce 2013 se nám opět podařilo postoupit na MČR do Jablonce nad
Nisou, kde jsme zvítězili v disciplíně požární útok CTIF.
V letošním roce se po dlouhých 8-mi letech obrátila štěstěna na naši
stranu a v okresním i v krajském kole jsme vybojovali prvenství a tím i postup
mezi 15 nejlepších týmů z celé republiky. Cesta to nebyla jednoduchá a ani
lehká, a to nejen díky koronakrizi.
Kolektiv, který náš sbor, okres i kraj reprezentuje na MČR v Jihlavě, je
složen z mladých mužů Vojty, Filipa a dvou Honzíků a z mladých slečen Elišky,
Terky, Nikči, Vanesky, Lucky a Viki.
MČR je pro nás třešničkou na dortu, jedeme si to užít a jak je o nás
známo, nikdy neprodáme svou kůži lacino!
ČERVENÁ A ŠEDÁ TO JSOU BARVY NAŠE A KDO SE NÁM
POSTAVÍ, Z TOHO BUDE KAŠE!

