Zpráva o činnosti Mladých hasičů za rok 2003
Leden, je zima tak máme schůzky v klubovně. Věnovali jsme se testům
odborných znalostí. Připravujeme se také na zimní soutěž mladých hasičů.
18.ledna se od rána v kulturním domě sešlo 14 družstev mladých hasičů z celého
okresu na 2.ročníku "zimních her MH". Odpoledne se dva naši členové Jiří Nikodým
a Ivana Ševčíková zúčastnili VVH při které přednesli zprávu o činnosti za rok 2002.
V lednu jsme také odevzdávali členské příspěvky.
Jak viděli zimní hry děti.

V únoru jsme si prověřili naše znalosti v testech odborek a kreslili jsme do
soutěže PO očima dětí, do literární část se nám nějak nechtělo, zřejmě jsme na tom se
psaním hůře jak s kreslením. Dále jsme měli několik her jednotlivců i družstev v
klubovně.
Březen - hry a soutěže, přivítání nových členůa dokončení testů odborností.
Nácvik družstev dorostu na Plamen : zjistilo se, že je to trochu těžší, hadice měří
dohromady 100metrů a savice jsou také trošku těžší. Další schůzky již probíhají
venku.

V dubnu naším hlavním tématem byl nácvik štafet a požárního útoku ve všech
třech kategoriích, tj. mladší žáci, starší žáci a smíšený dorost. Plánujeme výlet!
Následovala brigáda při které jsme pomáhali dospělým ořezávat stromy okolo hlavní
silnice, u nádraží a v areálu u společenského domu. 23.dubna požární útok s vodou u
Svinař, tady jsme použili poprvé nové hadice a strávili jsme zde 1,5 hodiny.
Pak už následovali tradiční čarodějnice s lampiónovým průvodem. O tuto akci je stále
větší zájem, i když letošní průtrž mračen trochu kazila atmosféru.
První víkend v květnu jsme se spolu s vedoucími jeli na výlet do Prahy.
Zúčastnili jsme se prohlídky muzea voskových figurín a navštívili jsme reprezentační
prostory na pražském hradě. Následoval oběd v KFC a pak už hurá do divadla na
představení Spejbla a Hurvínka. Všem se to ohromně líbilo. Další týden nás čekala
okrsková soutěž v Hatích. Muži skončili na 4.místě, starší žáci byli druzí a mladší
první, dorost neměl konkurenci a tak vyhrál. 24.května nás čekala další akce, byla to
hra Plamen na letišti v Tlustici. Cesta autobusem se poněkud zkomplikovala, jelikož
téměř u cíle začalo být cítit nepříjemný zápach a následovně se začal valit tmavý dým
od zadních kol. Vystoupili jsme a autobus musel do servisu. S konvojem dalších vozů
jsme dojeli na místo soutěže. Tam se však situace nevyvinula také nejlépe, jedna
naše kamarádka spadla z kladiny a musela být převezena rychlou sanitkou do
nemocnice. Tím však lapálie neskončili. Dorostenci dostali pouze diplom za účast, i
přesto, že splnili všechny kritéria soutěže, ale do několika dnů se vše vyřešilo na
OSH v Berouně, přiznali chybu a byl nám předán diplom za 1.místo v kategorii
"dorost smíšený". Poslední akcí v květnu byly Máje.
V červnu byl slavnostně ukončen výcvikový rok tradičně s plápolajícím
táborákem u místní zbrojnice, ale i po této akci jsme se ještě sešli abychom trénovali
do Záluží, kde se již třetím rokem koná naše oblíbená soutěž o putovní pohár. Soutěž
o Zálužský pohár vítězů se konala v sobotu 14.června Tam jsme se také umístili i
přes velkou konkurenci na 1.místě a vybojovali si tak skleněný pohár. Následoval
"Požár na ostro" 19.června na návsi. Tam byl zapálený papírový domeček co jsme
vyhráli v Záluží a naším úkolem bylo ho uhasit. Vše proběhlo úspěšně. Po skončení
hasebních prací nám pan starosta předal ohodnocení za soutěž PO očima dětí a naše
vedoucí Helena Ševčíková byla oceněna OSH medailí za příkladnou činnost.

Jako každý rok nás nyní čekají dva měsíce prázdnin - červenec a srpen.

Po dvou měsících, které utekli jako voda jsme se sešli poprvé 3.září, kdy se
konal i zápis nových posil našeho družstva Mladých hasičů. Účast byla vysoká a je
nás celkem 27. Cvičili jsme šplh, štafety, pořadová cvičení, topografii, zdravovědu a
uzle.
Další schůzky trávíme venku a nacvičujeme na braňák.

Prvé kolo hry plamen se letos konal 4.října 2003 v Broumech, poprvé jsme se
ho účastnili i s družstvem dorostu, které dopadlo nejlépe jak mohlo. Dorost obsadil
zlatou pozici! Doufáme, že si na jarním kole povedou stejně dobře a místo obhájí.
Starší žáci si ponesou do dalšího kola 10.pozici a žáci mladší 3.místo. Snad si to ještě
v druhém kole vylepší a poskočí na žebříčku o nějakou tu pozici výše. Další soutěžní
klání probíhalo 11.října v Karlštejně. Zbytek měsíce propršelo a tak jmse byli v
klubovně, ale ptam bylo dost legrace.
Soutěžní klání v uzlování, skoky přes švihadlo, topografie a zdravověda jsou
hlavní náplní listopadových setkání. Trocha ping pongu a teorie nejen rozdělávání
ohně.
Prosinec je trochu volnější ve výcviku, proběhla výtvarná soutěž na téma
Vánoce atd. 13.prosince se uskutečnila "Cesta za Mikulášem" a mikulášská nadílka.
Na bojovce jsme splnili mnoho úkolů. Naší klubovnu poté navštívil svatý Mikuláš s
čerty a andělem. Přinesl nám bohatou nadílku, kterou jsme si museli, ale zasloužit
pomocí básniček či plněním úkolů. Tím končí další rok a my se těšíme na ten příští.

Zprávu sepsal Josef Ševčík - jednatel SDH v Zadní Třebani.

