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Výroční zpráva kolektivu Mladých hasičů za rok 2017

Vážení hosté, sestry a bratři dovolte mi, abychom Vás v krátkosti seznámili s činností
Kolektivu mladých hasičů za rok 2017.
Kroužky probíhají každý pátek mimo školní prázdniny a státní svátky. Spolu
s mimořádnými kroužky, závody a dalšími kulturními akcemi jsme v uplynulém roce
uskutečnili celkem 43 setkání.
Za nepříznivého počasí se scházíme v sále hasičské zbrojnice a věnujeme se hrám i
zdokonalování v uzlování, zdravovědě, topografii, motání a spojování hadic a v garáži
trénujeme střelbu ze vzduchovky.
Pokud počasí dovolí, trénujeme venku jak požární útok, tak štafetu dvojic, štafetu 4x60m
s překážkami a závod požárnické všestrannosti. Tréninky probíhají u hasičské zbrojnice,
na parkovišti u hřbitova v Držovicích, na hřišti TJ Sokol Držovice a v držovském Háji.
V únoru jsme naplánovali oživení v podobě bowlingu, proběhl i mimořádný kroužek
k nácviku vaření na soutěž „Zlatá vařečka“ v Drahanech, které se dne 18. 2. zúčastnilo
deset dětí rozdělených do dvou družstev s výsledným 7. a 15. místem.
25. března proběhla v budově Sportcentra DDM, na Vápenici , soutěž „Prostějovská
uzlovačka“, ve které se děti utkaly v rychlosti a správnosti vázání pěti hasičských uzlů a
ve střelbě ze vzduchovky. Soutěže se účastnilo šest mladých hasičů. Soutěž byla pro
pětičlenná družstva a jednotlivce. Družstvo starších se umístilo na 11. místě.
8. dubna proběhla celostátní akce s názvem „ Ukliďme si Česko“, v rámci které se naši
mladí hasiči účastnili v počtu 15 dětí akce „Ukliďme si Držovice“. Čistili jsme část
cyklostezky z Držovic do Smržic s přilehlým potůčkem Vykličkou a Českým potokem.
Nasbírali jsme celkem osm pytlů různého odpadu, převážně plastové láhve, obaly a
textil.
7. května jsme se účastnili Okrskové soutěže v požárním sportu v Mostkovicích.
Účastnilo se dvanáct mladých hasičů. Umístili jsme se v mladších žácích na 8. místě a za
starší žáky na 5. místě.
13. května proběhla oslava 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Držovicích,
kterou jsme také podpořili svojí účastí.
20. května se uskutečnilo jarní kolo okresního kola hry Plamen na sportovním hřišti v
Tištíně. Získali jsme 9. a 12. místo v kategorii mladších žáků.
3. června jsme předvedli ukázky požárního útoku, štafetu dvojic, štafetu 4x60m s
překážkami a spojování hadic na tradičním „Dětském dni“, který pořádá TJ Sokol
Držovice a Obec Držovice.
17. června SDH Držovice pořádalo tradiční kulturní akci s názvem „Pohádkový les“, na
které jsme si užili účinkování jako pohádkové bytosti.
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30. června proběhlo rozloučení před prázdninami. U hájenky v držovském Háji jsme
hráli hry, na ohni si opekli k večeři špekáčky a přenocovali jsme ve stanech. Ráno jsme
autobusem jeli na exkurzi požární stanice krajského Hasičského záchranného sboru v
Olomouci. Zde jsme si rozšířili vědomosti o povolání hasiče a nahlédli do hasičských aut
a jejich výbavy. Po návratu do Držovic jsme měli výborný oběd v restauraci U Císařské
cesty. U hasičské zbrojnice dostaly všichni zúčastnění diplomy a hurá na prázdniny.
Hned 8. září jsme se podíleli na pořádání oblíbené akce SDH Držovice s názvem „Noční
stezka odvahy“. Našich „malých strašidel“ se bály nejen děti ale i dospělí.
15. září jsme zahájili činnost pro ročník 2017/2018. Sraz je vždy u hasičské zbrojnice a
podle počasí tréninky probíhají opět buď na sále hasičské zbrojnice nebo venku.
24. září jsme absolvovali závody v požární všestrannosti
mladších obsadilo 7. místo a družstvo starší 5. místo.

ve Štětovicích. Družstvo

7. října se uskutečnilo podzimní kolo okresního kola hry Plamen na sportovním hřišti v
Malém Hradisku. Dvě družstva mladších žáků se umístila na 20. a 25. místě a družstvo
starších žáků obsadilo 18. místo.
2. prosince jsme navštívili, obcí Držovice pořádané, loutkové představení divadla
Pronitka, TJ Sokol I Prostějov, s názvem O zvědavé panence.
8. prosince nás v kroužku opět po roce navštívili Mikuláš, anděl a čerti. Děti, s
„fanklubem“ rodičů, zazpívaly a zarecitovaly. Za to je čekala sladká odměna. Poté jsme si
na dvoře hasičské zbrojnice opékali na „pekelném“ ohni.
Na 15. prosince, poslední setkání v tomto roce, vedoucí zajistili přednášku na téma první
předlékařská pomoc, kterou vedl p. Michal Pospíšil, člen zdravotní záchranné služby
olomouckého kraje a člen jednotky hasičů v Kostelci. Děti si kromě obvazování
vyzkoušeli resuscitaci na figuríně, použití defibrilátoru a dozvěděli se spoustu
užitečných informací.
V ročníku 2016/2017 bylo v KMH řádně registrováno 32 členů.
Tímto by vedoucí Mladých hasičů Držovice rádi poděkovali za sponzorské dary od
štědrých dárců. Za finanční dar Obci Držovice, Olomouckému kraji, Nadaci Agrofert,
panu Jiřímu Kreplovi a společnosti NEKR servis, Mechanice Prostějov, Zámečnictví
Otruba a Konečný, šicí dílně Greplova textilní a firmě Šumavský pramen.
Velké poděkování patří Obci Držovice za vstřícnost při užívání hasičské zbrojnice.
Za práci s dětmi patří poděkování všem vedoucím kroužku, i členům jednotky a sboru, za
pomoc při zvládání všech náročných úkolů. Všem přeji do další práce s dětmi hodně sil a
trpělivosti.
Děkuji za pozornost.

