Výroční zpráva kolektivu Mladých hasičů za rok 2018

Vážení hosté, sestry a bratři dovolte mi, abychom Vás v krátkosti seznámili s činností
Kolektivu mladých hasičů za rok 2018.
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 45 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, v parku, na hřišti TJ Sokol
Držovice a v držovickém Háji.
To co natrénujeme, využijeme nejen ve hře Plamen i v ostatních soutěžích,
pořádaných okolními sbory dobrovolných hasičů. Tento rok to byly: Prostějovská
uzlovačka, Zlatá vařečka s branným závodem v Drahanech, 11. ročník memoriálu A.
Zelinky v Dřevnovicích, okrsková soutěž 20. okrsku v požárním útoku, tentokrát
konaná u nás v Držovicích a memoriál Zdenka Šmehlíka ve Štětovicích.
Velice nás potěšilo, že trénování už začíná nést ovce v podobě dobrého umístění v
podzimním kole hry Plamen, kde jsme v kategorii mladší žáci obsadili 4. místo z 25 a
ve starších 9. z 38.
Pomáháme i při pořádání kulturních akcí. Letos hasiči zase uspořádali pálení
čarodějnic, kde bylo v Háji připraveno několik soutěžních stanovišť, převážně s
hasičskou tématikou. Někteří z nás na těchto stanovištích pomáhali. Už druhý rok
pomáháme jako pohádkové bytosti na Pohádkovém lese, strašíme na Noční stezce
odvahy a také uspáváme hasičského broučka.
Na akci „Ukliďme si Držovice“, jsme společně s dětmi z rodinného centra Sluníčko,
čistili část cyklostezky do Smržic s přilehlým potůčkem Vykličkou a část říčky Romže.
A na Dětském dni pořádaného TJ Sokol jsme se prezentovali tréninkem požárního
útoku.
V ročníku 2017/2018 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 .
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.

