Vážení hasiči, milí hosté
Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností mladých hasičů za
uplynulý rok 2009.
Minulá sezóna byla z hlediska činnosti velmi důležitá. Do kolektivu
přibylo mnoho mladých členů a navíc mladí hasiči, kteří překročili věk 15ti let složili kolektiv dorostenců, který náš sbor reprezentoval už
v podzimním kole hry Plamen v Lysicích.
Naším plánem v minulém roce nebylo dosažení nejlepších výsledků,
ale zapojení všech členů družstva do soutěží, aby se i ti nejmenší a noví
seznámili s atmosférou soutěží a věděli, co se od nich v následujících
ročnících očekává. V současnosti máme v kolektivu 20 dětí do 15-ti let a
14 dorostenců a dorostenek. Dorostenci sestavili letos také soutěžní
družstvo, dorostenek tolik není, ale za to pomáhají při různých akcích,
zejména pro děti.
Vážnou překážkou při nácviku disciplín, jsou také někteří rodiče dětí,
kteří tento kroužek berou jen jako zábavu pro svoje děti, protože nejsou
ničím vázáni, jako je tomu u placených kroužků, a tak jim jako trest
ukládají zákaz činnosti v kolektivu, což naruší nejen organizační stránku
výcviku, ale také souhru mezi jednotlivými členy družstva. Největší potíž
je to zejména před soutěží.
Dalším problémem bylo nepojízdné vozidlo zásahové jednotky, které
jsme dříve využívali pro dopravu na soutěže a přepravu materiálu. Museli
jsme tedy jezdit několika osobními automobily, což nebylo zrovna úsporné
a bylo složité sehnat řidiče. Tímto děkuji všem, kteří poskytují svoje auto a
čas a jezdí s námi!!
Během roku 2009 se kolektiv zúčastnil jen dvou soutěží. Na
okrskové soutěží, která se v minulém roce konala v Petrovicích na letišti,
obě naše družstva mládeže bohužel neuspěla. Byla to velká škoda, už jen
proto, že závody probíhaly doma. Děti po závodě dostali peněžní dar od
starosty sboru na občerstvení, ale rozhodly se použít peníze na nákup
lepšího soutěžního materiálu, konkrétně sportovního sacího koše.
Po podzimním kole hry Plamen skončilo družstvo mladších na 22. místě
z 32 kolektivů a starší žáci se umístili na 14. místě ze 40. kolektivů. Právě
starší si zaslouží malou pochvalu za 6. místo ve štafetě dvojic. Velkým
potěšením při tomto závodě bylo 3. místo dorostenců, kteří náš sbor
reprezentovali poprvé po dlouhé době.
Jarního kola hry Plamen v Doubravici se náš kolektiv nezúčastnil,
kvůli reprezentaci při oslavách 115. výročí sboru. Mládež v obou
kategoriích během oslav předvedla bezchybný požární útok. Následně bylo
pro ně přiraveno zábavné odpoledne, které ale přerušil trvalý déšť.

V uplynulém roce, kromě běžných schůzek a her, byly uspořádány
tyto akce: Zábavné odpoledne pro děti, Letní tábor, Zábavně-turistické
odpoledne, Halloweenský pochod s lampiony, Setkání s Mikulášem a
Vánoční besídka. S mládeží jsme také nepravidelně hrávali floorball.
V obci byl na podzim proveden sběr železného šrotu, kterého se
zúčastnilo celé družstvo dorostenců. Několik dorostenců a dorostenek se
zúčastnilo podzimního zájezdu do Petrovic na Slovensku. Vypomáhali také
při pořádání Halloweenského pochodu a Setkání s Mikulášem.
Loni kolektiv využil dotaci MŠMT k dovybavení dvěma hadicemi C
pro požární útok a pěti kusy stejnokrojů malých velikostí.
V následujícím roce je třeba se zaměřit na činnost dorostu a jejich
materiální zabezpečení.
V dnešní elektronické době se náš kolektiv prezentuje pomocí
webových stránek a má také svůj profil v síti Facebook, kde děti sdílí své
názory, fotografie a videa a mohou zde najít informace o kolektivu,
výsledky soutěží a plánované akce.
Chtěla bych poděkovat Všem, kteří celoročně pomáhali a účastnili se
soutěží a ostatních akcí SDH pořádané pro mladé hasiče a děti z obce jako
organizátoři, řidiči nebo dozor nad dětmi a obětovali svůj volný čas pro
mládež. Poděkování si zaslouží i dorostenci, kteří se v uplynulém roce
nemalou měrou podíleli na činnosti SDH.
Děkuji všem za pozornost!

