
ZPRÁVA O ČINNOSTI 
MLADÝCH HASIČŮ ZA ROK 2010

KVĚTEN5. května 2010 byla znovu obnovena činnost Mladých hasičů v Zadní Třebani. Schůzka se konala tradičně ve středu od 17.00 hodin. Vedení mládeže se ujala opět paní Helena Ševčíková. Zájem o činnost ve sboru projevily děti celkem značný. Věkový průměr mladých členů se značně snížil, až na jedinou výjimku máme samé mladší žáky. Výjimkou nejsou ani děti předškolní. Do sboru vstoupily i děti přespolní, z Bělče a Litně.V květnu se děti postupně a hravě seznámily s vybavením hasičské zbrojnice, technikou i disciplínami hry Plamen.Při pravidelných schůzkách byl cvičen hlavně požární útok, a to nasucho i s vodou. S vodou se cvičilo podél potoka, s organizací významně pomáhali kluci. Děti se učily také uzle, topografické značky či grafické symboly požární techniky.22. května si mladí hasiči požární útok vyzkoušeli naostro na Okrskové soutěži mužů v Karlštejně. Seznámili se zde také s překážkami. Bylo zakoupeno 10 čepic s dráčkem Hasíkem a ušito 5 nových uniforem velikosti 130, jelikož takto malých uniforem byl nedostatek.
ČERVENMladí hasiči se seznámili s historií našeho sboru, základy požární ochrany i pohádkou Jak drak Hasík ke jménu přišel. Výjevy z pohádky si pak i namalovali. Pravidelné středeční schůzky MH byly prodlouženy na 90 minut.Pokračovalo se také v nácviku požárního útoku, především před Zálužským pohárem vítězů. Ten se konal 19. června 2010 a naše děti obsadily, vzhledem k tomu, že to byla jejich první soutěž, krásné 6 místo z 8 zúčastněných družstev. Vítězství děti v hasičárně oslavily dětským šampusem a zlatý pohár, který bohužel nevybojovaly, si alespoň namalovaly.30. června se konalo Rozloučení s výcvikovým rokem. Pro mladé požárníky byl připraven „hasičský osmiboj“, ve kterém prokázali nabyté schopnosti např. ve střelbě ze vzduchovky a šplhu a vyzkoušeli si také slalom s hasicím přístrojem či překážkovou dráhu v helmě a hasičském kabátě. Takto získali průkaz mladého hasiče. Nejen o této, ale i o dalších akcích MH se můžete dočíst v Našich novinách či na vývěsce před hasičskou zbrojnici a na našich webových stránkách!
ČERVENEC a SRPEN – letní prázdniny 
ZAŘÍPrvní týden v záři proběhla informační schůzka rodičů mladých hasičů, kde byli seznámeni s organizací výcvikového roku. Děti pilně trénovaly požární útok, štafetu 4x60 metrů i štafetu požárních dvojic. Probíhalo také pořadové cvičení a samozřejmě nechyběly sportovní hry a soutěže. Nezapomnělo se ani na topografické značky, práci s buzolou a základy první pomoci. 18. září 2010 jsme se zúčastnili Karlštejnského poháru žáků v požárním útoku, kde jsme obsadili pěkné 4. místo. Celkem se zúčastnilo 6 družstev mladších žáků.



Druhou soutěží, které se mladí hasiči v tento den zúčastnili, byly Hasičské hrátky, které uspořádal SDH Drahlovice. Děti soutěžily ve štafetě s překážkami a požárním útoku. Za svůj výkon si naše děti odnesly diplom za 6. místo. Zúčastnilo se celkem 7 družstev dětí. Bohužel zde nebyl zohledněn věk dětí, všechny soutěžily v jediné kategorii, což také nejspíše zapříčinilo naše umístění. 22. září byl pro děti připraven „branný závod nanečisto“  v lesích a na louce ve Slemenech za účelem nácviku orientace v přírodě a procvičení disciplín Závodu požární všestrannosti.25. září 2010 jsme byli společně s mladými hasiči z Nučic pozváni na exhibiční klání do Litně při příležitosti Loučení s létem. Tam jsme si nejen zasoutěžili v požárním útoku, ale také jsme si zařádili na skákacím hradu, nechali si od kriminalistů udělat otisky prstů, stavěli obrovskou věž z kostek, nechali si změřit rychlost běhu policejním radarem, prohlédli si vybavení sanitky i policejního vozu.  
ŘÍJEN2. října se v broumovských lesích konalo první podzimní kolo hry Plamen – Závod požárnické všestrannosti, kterého se letos zúčastnil rekordní počet hlídek, jen v kategorii mladších žáků jich bylo 18. S výkonem našich závodníků byli spokojeni vedoucí i přihlížející rodiče. Největším úspěchem pro nás bylo, že se žádná naše hlídka v lese neztratila, což se dvěma, dokonce starším žákům, letos podařilo. Nejlépe jsme si vedli v topografii, požární ochraně a překonávání překážky. Naopak již tradičně jsme získali velmi mnoho trestných bodů ve střelbě ze vzduchovky, ani v uzlování a první pomoci se nám příliš nepodařilo. Našim hlídkám byla vylosována pořadová čísla 3 a 16, druhá hlídka doběhla lépe. Celkově jsme se umístili na 12. pozici.Na následující pravidelné schůzce jsme si pak o závodě povídali a malovaly se nejlepší zážitky z branného závodu, které byly vystaveny v klubovně i zvěčněny v kronice.20. 10. 2010 se mladí hasiči se svým dospělým doprovodem vydali na Vrážku na Hasičskou drakiádu. Vítr byl jako na objednávku, takže se nad Třebaní vznášeli draci malí, velcí, papíroví, igelitoví, koupení i domácí. 6. a 7. pravidelná schůzka výcvikového roku 2010/2011 byla věnována výrobě draka Soptíka do výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo OSH Beroun a která bude vyhlášena 4. ledna 2011. Ruce k dílu při výrobě obrovského modelu draka přidali nejen děti, ale i jejich vedoucí a velcí kluci.
LISTOPADListopad třebaňští mladí požárníci trávili v klubovně. Hráli si, tvořili a soutěžili. 
PROSINEC1. prosince proběhl v hasičské zbrojnici Turnaj ve foukané a dalších sportovních soutěžích o zlatý pohár, který si po litém boji odnesla Zuzka Partajová. Ostatní byli odměněni prskavkami, lízátky a šampusem.4. prosince 2010 byla pro mladé členy, jejich sourozence i potomky dospělých členů zorganizována tradiční Mikulášská nadílka. Děti v klubovně soutěžily o nejdelší papírový řetěz, vyráběly vánoční přáníčka pro rodiče, malovaly i debužírovaly. Samozřejmě dorazil i sv. Mikuláš se svou družinou, čerty a andělem, a plnou nůší dárečků pro všechny hodné děti, které mu řekly básničky, vtipy, citáty, násobilku i vyjmenovaná slova či zazpívaly písničku. Po nadílce si děti zahrály společenské hry. Poslední dvě schůzky loňského roku byly věnovány přípravě programu na VVH, sestavení zimního pásma z básniček a výrobě třpytivých péefek, které byly rozeslány osobnostem i organizacím se kterými náš sbor spolupracuje. Se svými výrobky se mladí hasiči zúčastnili také soutěže, kterou vyhlásily Naše noviny.
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