
Zpráva o činnosti Mladých hasičů za rok 2001

         Leden a únor jsme pro špatné počasí strávili pohromadě v naší klubovně,která se 
jak jistě všichni víte nachází v hasičské zbrojnici.  A co jsme dělali? Hráli hry, 
kreslili, řešili různé hádanky, vědomostní kvizy o Zadní Třebani, které pro nás 
připravil pan Zeman a teoreticky jsme se připravovali na hru Plamen, která nás 
později čekala a na kterou jsme se moc a moc těšili.

        Březen byl ještě chladný a tak jsme se v klubovně začali připravovat na zkoušky 
odborných dovedností. Zkoušky absolvovalo 10 dětí a získali odznaky kronikář, 
velitel, strojník, preventista a cvičitel, které zdobí jejich uniformy. Dále jsme za 
pomoci rodičů vyplnili fyzikální test. Tento měsíc jsme se také zúčastnili výtvarné 
soutěže Požární ochrana očima dětí, ve které dvě naše děti Ivana a Josef Ševčíkovi 
obsadily krásné prvé a druhé místo.

        Od dubna jsme se již mohli připravovat venku. Požární útok, štafeta požárních 
dvojic a štafeta 4 x 60 metrů nám sice ještě moc nešla, ale mi jsme ji stejně později 
zvládli.
21.dubna někteří z našich členů přivítali svým vystoupením občánky do života v naší 
obci.
28.dubna jsme byli na brigádě a uklízeli i v dešti větve z okolí hasičské zbrojnice, 
které naši dospělí kolegové vozili na Vrážku na čarodějnice. Dětí se zúčastnilo pouze 
8 a odpracovali zhruba 20 brigádnických hodin.
30.dubna jako každým rokem proběhlo Pálení čarodějnic. Před lampiónovým 
průvodem jsme si zasoutěžili a získali různá ocenění a sladkosti, které pro nás 
připravili dospělí.

       Na začátku měsíce května jsme se vydali na náš první výlet do Berouna na Den s 
českou policií. Zde jsme viděli veškerou práci Policie, hasičů a záchranářů české 
republiky. Děti si odvezli různé drobnosti a spoustu nových zážitků.
11.května - soutěž na Ostrově. Zde jsme proti družstvům z Karlštejna vyhráli jak 
mladší tak starší 1.místo.
18.května poslední zkouška před okresním kolem hry plamen.
19.května jsme v počtu 20dětí a 7 dospělých jsme odjeli do Cerhovic. Soutěžili jsme 
ve 3.disciplínách - požární útok, štafeta požárních dvojic a štafeta 4x 60m. Zde jsme 
sice nebyli mezi prvními. V kategorii mladších  žáků jsme byli čtvrtí a v kategorii 
straších žáků devátí a dvanáctí.
25.května byli hasiči trochu  netradiční;nepomáhali dospělí nám, ale my jim ; a to při 
přípravě hasičských májů.
26.května byli staročeské máje kde jsme ani my nemohli chybět. Obešli jsme celou 
ves a vydražili máj.



        1.červen - den dětí jsme oslavili hrou.
Za týden nás čekala příprava na Zálužický pohár vítězům, který se konal druhý den. 
Jedinou soutěžní disciplínou byl požární útok. Nám se velice líbilo čerpání vody z 
betonové nádrže. Prohlédli jsme si místní hasičárnu s výstavou historie sboru. Získali 
jsme 3.místo. Obdrželi pohár a každý z nás malý dárek. Poslední schůzka před 
dlouho očekávanými prázdninami byla podle našich přání.
30.6. jsme vyrazili do Řevnic na oslavy 105.výročí místních hasičů. Viděli jsme 
ukázku historického i nejmodernějšího profesionálního vybavení hasičů i záchranářů.

        Poslední prázdninový víkend  a několik dalších schůzek jsme se připravovali na 
Branný závod požární všestrannosti. To pro nás znamenalo zvládnutí střelby ze 
vzduchovky, znalost topografických značek, práce s buzolou, ovládat první 
pomoc,překonat příkop po laně a uvázat několik uzlů. Branného závodu jsme se 
zúčastnili 22.září v areálu sdružení kynologů v Komárově. Po zvládnutí asi dvou 
kilometrové tratě lesem,splnění připravených disciplín přišlo vyhlášení vítězů. 
Družstvo mladších skončilo na 3.místě a družstvo starších na 7.místě.

        V průběhu měsíce října jsme pilně trénovali běh na čas,běh s hadicemi, běh s 
proudnicemi a uzlování na čas.
20.října jsme odjeli na Karlštejnský přebor žáků. Mladší družstvo vyhrálo 1.místo a 
starší skončili druzí. Odměnou za to nám byli výborné dorty ve tvaru hasičských 
vozů a drobné dárky. Byl to poslední závod před zimou.

        Listopad jsme prožili přípravou programu na Výroční valnou hromadu, který 
jsme ovšem museli zrušit pro velkou nemocnost našich dětí.
10.listopadu byla brigáda kam přišlo pouze 6 zdravých dětí a odpracovaly 12 
brigádnických hodin při úklidu zbrojnice a okolí.

      7.prosince jsme si vánočně vyzdobili klubovnu a 8.prosince jsme při soutěži svým 
vystoupením získali mikulášský balíček. Setkali jsme se  s panem starostou, který 
nám také popřál krásný Nový rok. Spolu s dospělými jsme ukončili výcvikový rok 
posezením u dobrého jídla, které připravil velitel hasičů pan Jiří Nikodým spolu s 
ostatními členy sboru.
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