Zpráva o činnosti Mladých hasičů za rok 2000
V lednu a únoru jsme se scházeli v klubovně,kde jsme si prohlíželi videokazety, na
kterých bylo vidět, jak to má probíhat na závodech. Promítali jsme si diapozitivy
s hasičskou tématikou, aby jsme věděli co je rozdělovač, hadice, proudnice atd. Hráli jsme
různé hry, pilně trénovali uzle a pomalu jsme se rozdělovali do jednotlivých družstev.
V březnu jsme začali s tréninkem na požární útok, štafetu požárních dvojic a štafetu 4 x
60 metrů.
V dubnu jsme opět trénovali a připravovali se na oslavu čarodějnic. Museli jsme jít na
brigádu, dokonce i v neděli a už v 8 hodin ráno.
31.dubna jsme odpoledne soutěžili v různých hrách na dvoře před hasičárnou. Před
setměním jsme s lampióny v ruce vyšli na Kaplanec k hranici. Opekli jsme si buřty a
sledovali oheň.
5.května proběhla generální zkouška na soutěž v požárním útoku na Ostrově,
samozřejmě s vodou. Běželi jsme pouze třikrát, protože se nám porouchal stroj.
12.května naše první soutěž . Soutěžili jsme pouze sami mezi sebou. Sledovali jsme a
fandili našim starším kolegům, kteří na této okrskové soutěži skončili na druhém místě.
Na ostatních schůzkách jsme nacvičovali na okresní soutěž mladých hasičů „Plamen“, která
nás čekala již v červnu.
3.června okresní kolo hry Plamen v Zadní Třebani u příležitosti oslav milénia obce.
Soutěžili jsme ve dvou kategoriích : mladší žáci skončili z pěti družstev třetí,
starší žáci skončili z deseti družstev poslední.
Konec června jsme věnovali přípravě na podzimní kolo této hry .
Červenec a srpen pro nás jako pro ostatní děti je čas prázdnin, ale přesto přeze
všechno jsme 26.srpna v 8 hodin ráno museli nastoupit k oslavám Milénia obce.
Po společném průvodu obcí jsme soutěžili rozděleni na tři družstva v požárním útoku,
štafetě a uzlování. Opět jsme si prověřili naše schopnosti a dovednosti a myslím že jsme
dobře připraveni na další soutěže.
V září jsme se připravovali na okresní soutěž Všeobecné zdatnosti. Procvičovali jsme
se zdravovědu, topografické značky, střelbu ze vzduchovky atd.
13.října proběhla soutěž v Hudlicích. V mladší kategorii jsme obsadili krásné třetí a
páté místo. V kategorii starších jsme byli sedmí a dvanáctí. Bohužel se nevydařilo počasí.
Listopad a prosinec jsme pro již chladné počasí trávili v naší klubovně. Zde jsme hráli
různé hry, řešili testy z odborných znalostí a teoreticky se připravovali na rok 2001.
Rozloučili jsme se opět vánoční besídkou. Od našeho SDH jsme dostali dárkové balíčky.
Těšíme se na příští rok.

