Výroční zpráva kolektivu Mladých hasičů za rok 2016
Vážení hasiči, hasičky a milí hosté,
rádi bychom zhodnotili činnost mladých hasičů v tomto roce.
V září 2016 proběhl nábor do kroužku Mladých hasičů. V rámci náboru byly předvedeny
ukázky požárního útoku Mladých hasičů z Vrahovic, také uzlování, zdravověda a první
pomoc v uzavřeném kouřovém prostoru.
Činnost mladých hasičů byla zahájena k 30.9.2016. První kroužek proběhl v Držovickém Háji
s opékáním špekáčků a vzájemným seznámením dětí a vedoucích kroužku. Děti si také na
uvítanou prohlédly hasičské auto.
Scházíme se jedenkrát týdně a to v pátek od 16:30 do 18:30 hod.
K dnešnímu dni má kroužek Mladých hasičů 31 členů, z toho 15 děvčat a 16 chlapců
Kroužek zaštiťuje 6 vedoucích z toho 2 jsou členi výjezdové jednotky.
V měsících září a říjen letošního roku probíhaly vzhledem k dobrému počasí tréninky venku.
Trénovali jsme požární útok, štafetu dvojic, štafetu 4x60m s překážkami, štafetu na 400m s
překážkami CTIF (disciplína, která je zařazena do hry Plamen, štafetu provádí 9 závodníků,
čas na přípravu pokusu je 5 minut, délka dráhy je 400 metrů a je rozdělena do devíti úseků,
jako štafetový kolík slouží proudnice C 52 bez uzávěru), uzlování, zdravovědu a topografii
v okolí hasičské zbrojnice. Topografie, uzlování a zdravověda probíhala i v rámci procházek
v obci Držovice nebo v místě dětského hřiště.
Od měsíce listopadu probíhají tréninky v prostorách sálu nad Hasičskou zbrojnicí. Nadále
procvičujeme hasičské dovednosti jako je uzlování, zdravověda, topografie, a připravujeme
děti do soutěže Hra Plamen, které bychom se rádi již příští rok na jaře zúčastnili. Jde o
sportovní a vzdělávací hru pro děti od šesti do 15 let. Tímto směrem se také naše činnost
v kroužku vyvíjí.
Mladí hasiči se v kroužku věnují nejen pohybu, ale také jiným volnočasovým aktivitám. Učí
se základy první pomoci, uzlování nebo základy chování v mimořádných situacích.
Využíváme tento prostor i ke skupinovým hrám, kreslení, vytváření výrobků např. z kaštanů,
vyrábění draků, lampionů, nebo rozvoj znalostí pomocí pracovních listů zaměřené nejen na
hasičské dovednosti.
Naším záměrem je vytáhnout děti od počítačů, nabídnout jim různé hry, kamarády a pocit, že
někam patří.
2. prosince letošního roku je naplánováno pro naše Mladé hasiče Mikulášské setkání a na 16.
prosince návštěva požární stanice v Prostějově.

Tímto by vedoucí Mladých hasičů Držovice rádi poděkovali za sponzorské dary od štědrých
dárců a hlavně panu Jiřímu Kreplovi za dar v hodnotě 10tis. Kč v hotovosti a za příslib
výroby nářadí a překážek pro činnost mládeže. A společnosti v.d. Mechanika Prostějov ve
výši 5 264,- Kč, za koupi džberové stříkačky a nástavce pro hrdlo čerpadla.
Dále chci poděkovat obecnímu úřadu za vstřícnost při jednání o pronájmu sálu
v prostorách Hasičské zbrojnice, pro náš kolektiv.
Za práci s dětmi patří poděkování vedoucím kroužku Mladých hasičů Barboře Kittlové,
Monice Kučerové, Monice Kůrkové, Martě Lakomé, Luďkovi Hrazdilovi, a velké poděkování
patří bratru Miroslavu Prokopovi. Všem přeji do další práce s dětmi hodně sil a trpělivosti.

Za kolektiv mladých hasičů přečetla Lenka Vrbová
Za vedoucí mladých hasičů zpracovaly
Marta Lakomá a Monika Kůrková

