Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2007
leden:
První akcí po zimní přestávce byly již 7. Zimní hry mladých hasičů, které se
konaly 13.1.2007 zde v kulturáku. Soutěž se zdařila – zúčastnilo se 15 družstev
mladých hasičů. Letos byla tato akce bohužel zrušena pro malý zájem (přihlásilo se
pouze 8 družstev). Další středeční schůzky byly zrušeny vzhledem k velké
nemocnosti (řádila chřipka).
únor:
Únorové schůzky byly díky počasí věnovány hrám na hřišti a poslední únorová
schůzka nebyla, protože téměř všichni byli na horách.
březen:
V březnu byla naše práce věnována výtvarné činnosti do soutěže Požární ochrana
očima dětí. Jedna ze schůzek byla úklidová. Naše klubovna byla vybavena novým
linem a přestaven nábytek.
Koncem měsíce se venku udělalo hezky a proto jsme začali s nacvičováním
požárního útoku.
duben:
Měsíc duben jsme zahájili přípravami na soustředění, které se mělo uskutečnit v
Roztokách u Křivoklátu, ale akce musela být zrušena z ohledem na epidemii, která se
vyskytla na školách v okrese (vši).
Poslední den v dubnu jsou Čarodějnice. Budu citovat zápis z kroniky:
Již tradičně jako každý rok se dnes konaly před hasičárnou čarodějnice. Již
dopředu byla vyhlášena nová soutěž a to o nejhezčí čarodějnický měšec a mohly jsme
kreslit doma čarodějnice, pak je donést paní Ševčíkové na výzdobu hasičárny.
Soutěžit se začalo přesně v 17.00 hod. Čekaly nás různé soutěže např: puzzle, vajíčko
hop, ringo kroužky, kobylí ocas, skoky v pytli, střelba ze vzduchovky, malování, míčky
na suché zipy, hod na plechovky, hod hadicí na kuželky a šplh. Po absolvování každé
disciplíny jsme dostali krásné skleněné kamínky. Od 1 do 3, podle toho jak jsme byli
šikovní. Za kamínky jsme si v krásném obchodě mohli nakoupit různé zboží. Měli tam
cukrovinky, pití, pouťové zboží, pastelky, bloky a jiné. Hlavní ceny byli stan,
karimatky a fotoaparát. Větší holky a kluci si udělali party a dávali kamínky
dohromady. Mladší děti nakupovali průběžně. Asi v 18.30 hod. paní Ševčíková
zavolala děti, které měli kouzelné měšce a udělala jejich vyhodnocení. Dostali jsme
krásné dorty ve tvaru měšců. Pak následovalo vyhodnocení nejlepšího výkresu
čarodějnice. Zvláštní cenu dostala školní družina za Zadní Třebaně, která poslala
také výkresy. Na závěr jsme každý dostali limonádu a opekli jsme si buřta. Rozcházeli
jsme se asi kolem 20.00 hod.

květen:
První klasickou schůzku jsme uklízeli věci připravené na soustředění a probíhala
příprava na testy odborností, které se konaly následující týden a 10 z nás uspělo. 12.5.
jsme se zúčastnili soutěže osovského okrsku v Podbrdech na pozvání tamního
starosty a povedlo se obsadit 1. a 2. místo. Následuje příprava na jarní kolo hry
Plamen a 26.5. odjíždíme do Hýskova i s dorostenci. Tentýž den u nás v obci byli
Máje, ale když jsme přijeli byl průvod už u hasičárny.
červen:
První týden – nácvik požárního ůtoku na Zálužský pohár, který byl 9.6. a tam
jsme skončili na 3.místě.
Další a poslední akce před prázdninami byla v pátek 15.6., kdy jsme se rozloučily s
výcvikovým rokem společně s rodiči a dospělými hasiči. Celé odpoledne jme si hráli
a na konec si pochutnávali na grilovaném selátku.
červenec a srpen:
Doba letních prázdnin.
září:
Po prázdninách jsme se poprvé sešli 5.9. Další středu jsme mezi sebe přijali
několik (3) nových kamarádů. Nacvičujeme hlavně sání, což se nám stále nedaří.
8.9. Karlštejnský přebor žáků. Tady se ukázalo, že nácvik nestačil, skončili jsme až 5.
Další schůzka úklid nářadí a uniforem. A dál už se připravujeme na braňák i s
dorostenci. Učili jsme se vázat uzly, ručkovat po laně, střílet ze vzduchovky a
poznávat topografické značky.
říjen:
5.10. bylo podzimní kolo hry Plamen na hřišti v Hudlicích. Nutno přiznat, že se
nám ani dorostu moc nepovedlo. Další týdny jsme vyráběli draky do soutěže o
nejhezčího dráčka Soptíka. Letos jsme se svými výtvory neobsadili žádné hodnocené
umístění.
listopad:
Tento měsíc byl věnován teorii. Procvičovali jsme topografické značky, malovali
a hráli různé hry v klubovně. Poslední schůzku jsme vyráběli výzdobu na
mikulášskou besídku.
prosinec:
V prosinci nás čekala pouze jediná akce, ale o to více jsme se na ní těšili. 8.12.
byla mikulášská, kde nás navštívil asi opravdový Mikuláš s ošklivým čertem a
krásným andělem. Dostali jsme spoustu sladkostí a také několik drobností pro dlouhé
chvíle.Předtím byla bojovka s výletem po Třebani. Potom jsme si udělali vánoční
svícny s vlastnoručně barvenými svíčkami a sádrové ozdoby. Od té doby až do
Nového roku byly zimní prázdniny.
Už se opět těšíme na další skvělé zážitky v našem hasičském kolektivu.

