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Vážení hasiči, milí hosté 

Ráda bych vás seznámila s činností kolektivu mladých hasičů v uplynulém roce 2010.  

Minulý rok byl opět pro náš kolektiv i celý sbor velmi důležitý a nabytý mnoha akcemi, 

soutěžemi i událostmi. Splnili jsme dětem slib, že se zapojíme do více soutěží a tak Vám nejprve 

sdělím výsledky. Zúčastnili jsme se s nimi 9 soutěží, ze kterých si přivezli mnoho trofejí.  

Prvním závodem v uplynulém roce 2010 byla okrsková soutěž v Petrovicích 8. května. Kvůli 

špatnému počasí byla soutěž dětí odložena a závodili pouze muži a ženy. V kategorii mužů do 35-ti let 

nás zastupovalo družstvo dorostenců, které s drobnými problémy dokončilo svůj první útok a umístilo 

se na 9. místě. Po skončení si mimo soutěž porovnala svoje dovednosti družstva dětí z Petrovic 

z Česka a Slovenska.   

Další soutěž mládeže byl tradiční Pohár starosty SDH Vavřinec konaný 15. května, ze kterého 

vzešly výsledky mládeže pro odloženou okrskovou soutěž  - 4. místo pro starší žáky a 3. místo pro 

mladší. V tomto závodě byl náš kolektiv velmi úspěšný. Domů si odváželi mladší žáci 1. místo a starší 

žáci 2. místo za Vavřinecký sedmiboj a starší ještě 3. místo za PÚ a štafetu dvojic.     

Jarního kola hry Plamen konaného 22. května v Doubravici se zúčastnila družstva starších i 

mladších žáků. Mladší si po závodech odvezli 16. místo. U družstva starších byl výsledek o něco lepší, 

ale bohužel jim byl omylem zapsán při požárním útoku horší čas jiného družstva, což jsme zjistili až po 

době určené pro protesty, a tak to v celkovém hodnocení stálo naše družstvo dvě místa a celkově tak 

v minulé sezóně skončili 14-tí.   

30. května se naše družstvo starších žáků zúčastnilo soutěže ku příležitosti MDD v Ostrově, 

který se konal za velmi nevlídného počasí. Závodilo se v požárním útoku a štafetě dvojic. Během 

závodů se nad Ostrovem přehnalo několik přeháněk i bouřka. Naši žáci zde získali celkově 5. místo. 

5. června se konala závěrečná soutěž dorostu sezóny 2009/2010 ve Křtinách, kde jsme byli 

zastoupeni družstvem dorostenců. Kluci zde předvedli výbornou štafetu 4x100m v obou pokusech, za 

což získali 1. místo. Další disciplínou byl test, ve kterém někteří hoši trošku zaváhali. Vše napravili při 

požárním útoku, kde byli opět na 1. místě. V celkovém hodnocení celoroční činnosti dorostu se 

nakonec umístili na 2. místě a jen o kousek nám utekla šance v krajském kole. 

V neděli 20. června jsme se s družstvem dorostenců zúčastnili II. kola Kojálové ligy. Družstvo 

soutěžilo v kategorii mužů a startovalo jako poslední. Bohužel byl tento pokus neplatný.    

Velmi zajímavá byla soutěž okrskového velitele v Petrovicích na Slovensku, kam jsme 

s kolektivem vyrazili 24. července.  Prvním soutěžním družstvem byli žáci, kteří svůj pokus 

nedokončili. Další byl pokus dorostenců v kategorii mužů. Kluci i přes netradiční provedení požárního 

útoku svůj pokus dokončili na 11. místě. Následovalo druhé družstvo mužů, které se s lepším časem 

umístilo na 10. místě. Zpestřením soutěže bylo sestavení družstva z českých a slovenských 

dorostenek, které se svého úkolu pevně ujalo a vybojovalo 3. místo.  

Novou soutěží pro žákovská družstva byl ZPV okrsku Sloup pořádaný Vavřineckým sborem, 

který se konal 2. října v areálu u lyžařského vleku jako příprava na podzimní kolo hry Plamen. 
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Doplňkovou disciplínou byla štafeta požárních dvojic, ve které se starší žáci skončili na 1. místě a 

celkově vybojovali 2. místo. Mladší žáci se celkově umístili na 5. místě. 

Hlavní soutěží podzimu a historickým milníkem sboru bylo zahajovací kolo hry Plamen 16. 

října v Karolíně. Jedinečnou byla soutěž proto, že sbor obsadil naší mládeží všechny soutěžní 

kategorie v tomto závodu. Vše bylo umocněno skvělým výsledkem žákovských družstev a jednotlivce 

Vojty Suchomela.  Celkové výsledky po podzimním kole jsou – mladší žáci 14. místo, starší žáci 10. 

místo, dorostenci 2. místo, dorostenky 3. místo, Vojtěch Suchomel 4. místo, Miroslav Kakáč 13. 

Místo, Petra Vašíčková 8. místo a Martina Grossová 10. místo. Pro Vojty je 4. místo velmi smolné, 

protože závod dokončil bez trestných bodů, ale bohužel si prodloužil trať a stálo ho to stupně vítězů. 

Pro děti nejen z kolektivu bylo během roku připraveno mnoho různorodých akcí. V březnu, 

před začátkem sezóny, jsme s kolektivem vyrazili na exkurzi stanice HZS Lidická v Brně, kde nám byla 

předvedena technika a popsány činnosti IZS včetně přednášky. Součástí výletu byla i prohlídka 

jeskyně Výpustek. Po letních prázdninách byl pořádán Netradiční závod pro děti i rodiče, při kterém 

závodníci plnili různé úkoly. Významnou akcí podzimu byl Halloweenský pochod s lampiony, kterého 

se zúčastnilo mnoho dětí nejen z naší obce. Novou událostí, kterou sbor společně s kolektivem 

mládeže připravil, bylo Zahájení adventu rozsvícením vánočního stromu před místní prodejnou, kde 

děti zazpívaly a zarecitovaly. Další akce pořádaná sborem pro mládež mělo být Setkání dětí 

s Mikulášem, které však ve stejném termínu uspořádal i Obecní úřad. Poslední akcí pro děti 

z kolektivu byla Vánoční besídka, kde bylo pro ně připraveno občerstvení, spousta her a na závěr si 

děti mohly vyrobit vlastní doplňky z korálků.  

Dorost se zapojil do úklidu části lesa Kněží hora, stavby Vatry, obsluhy při pálení čarodějnic, 

pouťových slavnostech i sousedském posezení a podílel se i na jejích přípravách Dorostenci také 

vypomohli při sběru železného šrotu v obci. Dále pomáhali při úklidu a zlepšení podmínek ve staré 

hasičské zbrojnici, při údržbě základny a požární stříkačky zapůjčené od zásahové jednotky a také při 

výrobě nových překážek. Spoustu brigádnických hodin odpracovali na novém vozidle SDH, které bylo 

nutné připravit na přestavbu ze sanitního vozu na devíti místný mikrobus. Ten nyní slouží nejen 

kolektivu mládeže k přepravě na soutěže. 

V uplynulém roce byla v rámci příhraniční spolupráce, co se týká mládeže, pořádána řada 

akcí. Prvním společným setkáním byla okrsková soutěž. Přátelé ze Slovenska dorazili již v podvečer 

předešlého dne a všichni jsme společně strávili večer v penzionu U Hraběnky. Mládež z obou sborů se 

společně zabavila hrami v salónku a v okolí penzionu a dospělí v restauraci při hudbě a tanci. Děti 

byly ubytovány po rodinách místních hasičů, jelikož velitel hasičů Vintr zamítl společné ubytování dětí 

v klubovně nové hasičské zbrojnice. Průběh samotné soutěže jsem již zmiňovala. 

Nejvýznamnější společnou akcí v roce 2010 bylo uspořádání dalšího tábora v rámci 

příhraniční spolupráce s Petrovicemi na Slovensku, který byl organizován dobrovolnými hasiči pod 

záštitou obou obecních úřadů. Táborovými vedoucími byli vedoucí kolektivu mládeže a další členové 

sboru. Jako zdravotnice nás doprovázela Radka Štěrbová. Zájem dětí o tábor byl veliký a celkově se 

ho zúčastnilo 72 dětí. Tábor se velmi vydařil a měl mnoho kladných ohlasů. I přesto starosta Paulík 

odmítl dále se sborem spolupracovat, a tak následující společný tábor v roce 2011 v Budišově nad 

Budišovkou již zajišťuje sbor dobrovolných hasičů sám. Hlavní vedoucí bude opět Eva Filoušová. 

Veškeré informace o táboře jsou uvedeny na webu SDH.  
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Soutěžní družstva žáků, dorostu, mužů i žen se v rámci spolupráce zúčastnila soutěže 

okrskového velitele v Petrovicích na Slovensku, jejichž průběh byl už také zmiňován. Symbolem 

vzájemné spolupráce bylo sestavení česko-slovenského družstva žen, které vybojovalo 3. místo 

v soutěži. 

Na všechny vzájemné akce v rámci spolupráce Petrovic z Česka a Slovenska byla zajištěna 

dotace z Evropských fondů, kterou však klub zastupitelů za VV odmítl využít, a tak byl celý projekt 

spolupráce zbytečně uhrazen z rozpočtu obce. 

10. září pořádalo okresní sdružení hasičů Blansko školení vedoucích a instruktorů mládeže, na 

které sbor vyslal 3 své členy. Petra Pernicová si zvýšila kvalifikaci na Vedoucí mládež. Marek Kakáč s 

Petrem Ševčíkem získali kvalifikaci Instruktora.  

Na úseku prevence požární ochrany a výchovy mládeže bylo naším sborem vyhlášeno 

základní kolo literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí 2011, což je celorepubliková 

soutěž SH-ČMS. Vybrané práce v jednotlivých věkových kategoriích budou odeslány do okresního 

kola. 

Z finančních prostředků sbor v uplynulém roce zakoupil družstvům mládeže a dorostu 10ks 

dresů, 10ks helem, 2 ks proudnic, 2ks savic, štafetovou sadu pro 4x100m, bariéru a okno pro štafetu 

4x100m, stánek, společenské hry, a míče. Nemalou částku sbor uhradil za startovné na uvedených 

soutěžích a pohonné hmoty. 

V poslední době kolektiv mládeže trápí nejisté zázemí ve staré zbrojnici, která patří obci a 

omezené možnosti schůzek v nové zbrojnici. I přes vyjádření pana Vintra na schůzi zastupitelstva 

obce, že vstupu do nové zbrojnice nikdo nebrání, byly všem členů SDH zabaveny klíče od klubovny a 

garáže. Před každou schůzkou se tak musíme dotazovat, zda „hasiči mohou do hasičky“. Tím, že 

starosta obce vyloučil ze zásahové jednotky členy SDH včetně vedoucího kolektivu mládeže bude nyní 

obtížná jakákoliv možnost zapůjčení techniky, např. plovoucího čerpadla a požární stříkačky pro 

tréninky mládeže. Přejeme si a snažíme se, aby se situace a postavení obce k činnosti mládeže v 

tomto směru zlepšila. 

Naším plánem na následující rok je zapojit družstva do seriálu soutěží OORM Blansko a 

v rámci seriálu uspořádat vlastní soutěž zaměřenou na štafety.  Cílem kolektivu je vylepšení dobrých 

výsledků ve hře Plamen po podzimním kole. Do následujícího roku vstupujeme také s cílem i nadále 

udržet činnost dorostu. Hlavním cílem do roku 2011 je zajištění Letního táboru dětí z Česka a 

Slovenka v rámci příhraniční spolupráce a zajistit tak dětem z obce příjemně strávené prázdniny. 

Na závěr bych chtěla poděkovat sponzorům, kteří zejména v uplynulém roce kolektivu 

mládeže velice pomohli a výboru a členům sboru za podporu. Velký dík patří starostovi sboru, který 

zajistil vozidlo pro mládež a jeho přestavbu. Nesmím zapomenout ani na Marka Kakáče a Petra 

Ševčíka, kteří v uplynulém roce věnovali sboru spoustu času a odvedli kus práce. Ještě jednou všem 

děkuji. 

Ještě bych vás rád upozornila na webové stránky hasičů, kde se dočtete o pořádaných akcí, o 

dění ve sboru, naleznete zde také fotogalerii, výsledky družstev a další zajímavé informace. 

Děkuji všem za pozornost. 


