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Vážení hasiči, milí hosté
Mám milou povinnost vás seznámit s činností kolektivu mladých hasičů za rok
2011.
Uplynulý rok byl opět pro náš kolektiv velmi pestrý a nabytý mnoha akcemi,
soutěžemi i událostmi. Během celého roku jsme se snažili co nejvíce zkvalitnit a
rozšířit jeho činnost. Splnili jsme všechny cíle, které jsme si na uplynulé období
stanovili, což je znát na výsledcích kolektivu. Jen v rámci dorostu nebylo možné
udržet dorostenecká družstva, protože je nyní ve sboru nedostatek mládeže v tomto
věku, a tak se budeme věnovat dorostu formou jednotlivců, což už probíhalo
v podzimní části sezóny.
Nebudu dnes rozebírat výsledky z jednotlivých závodů mládeže, jelikož jich
v předešlém roce bylo opravdu hodně a všechny jste je mohli během roku sledovat na
webu sboru. Proto pouze uvedu několik významných úspěchů našich soutěžních
družstev.
Prvním úspěchem sezóny 2010/2011 hry Plamen byl výsledek starších žáků
v celém ročníku, ti totiž skončili na 10. místě z 27 družstev. Dalším z úspěchů byl
postup družstva dorostenců do krajského kola, kde se kluci umístili na 5. místě.
Následovala spousta soutěží zařazených do okresní ligy mládeže, ve kterých se
v celém ročníku umístila obě naše družstva žáků na 7. místech z téměř 50-ti
zapojených družstev. Do další sezóny 2011/2012 vstoupili naši starší žáci skvělým
výsledkem v podzimním kole hry Plamen, kde se průběžně před jarním kolem umístili
na prvním místě s náskokem 5-ti bodů. Výborně nakročeno má i Daniela Ševčíková,
která se v závodu jednotlivkyň umístila v podzimní části na 4. místě. Tento výsledek,
stejně jako ostatní jednotlivci ve sboru, bude vylepšovat v jarním kole v běhu na
100m s překážkami, dvojboji a testu z PO.
V říjnu také proběhl okrskový branný závod, kterého jsme se bohužel nemohli
zúčastnit, jelikož na stejný termín byl dlouhodobě naplánován zájezd pro mladé
hasiče za přáteli na Slovensko. Zde se děti zapojily do spousty her a několika soutěží
s využitím nového vozidla, které dobrovolní hasiči získali v minulém roce. Zajímavým
zpestřením byla návštěva stanice profesionálních hasičů v Žilině. Ti nám předvedli
techniku, kterou na stanici disponují, operační středisko a děti si mohly dokonce
vyzkoušet sjíždění na tyči mezi patry.
Z finančních prostředků náš sbor v uplynulém roce pořídil požární stříkačku
odpovídajících parametrů pro soutěže mládeže. Ta však později ještě prošla několika
úpravami. Díky výdělkům z brigádnické činnosti mladých hasičů jsme také pořídili
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sadu hadic s rozdělovačem pro družstva dorostu i dospělých, dále odlehčený sací koš
a sadu pro běh na 100m s překážkami.
Po skončení základního kola literárně-výtvarné soutěže Požární ochrana očima
dětí 2011, kterou jsme vyhlašovali na minulé Valné hromadě, byly poslány práce dětí
do okresního kola. Odtud pak do krajského kola postoupily dvě děti z MŠ.
V letošním roce jsme se opět do této soutěže zapojili, ale vyhodnocení
ponecháme na konec února. Poté opět budou naším sborem odměněny tři nejlepší
práce a budou odeslány do okresního kola.
Do nepříjemné situace se dostal náš sbor v únoru, kdy se musel se vším
materiálem odstěhovat z prostor garáže bývalé hasičské zbrojnice, jelikož obec
v těchto prostorech stanovila pro sbor nepřijatelné nájemné. Majetek sboru a
zejména vybavení kolektivu mládeže je stále rozmístěn po několika místech v obci.
Situace je však v součastné době v řešení s obcí a zřejmě se obrací k lepšímu. Obec ve
spolupráci se sborem řeší projekt na úpravu HZ pro získání prostor pro vozidlo SDH a
materiál kolektivu. Obec také přislíbila finanční výpomoc soutěžním družstvům na
vybavení.
V zimním období jsme dětem v rámci preventivně výchovné činnosti
prezentovali videa s tématikou možných krizových situací, které mohou děti potkat a
jak se při těchto událostech chovat. Vše bylo doplněno výkladem vedoucích. Stejná
témata plánujeme dětem prezentovat i v tomto roce, aby byly opravdu připraveny na
mimořádné události.
V únoru absolvoval referent mládeže Jan Filouš školení Preventisty PO
v Jánských Koupelích. Společně s Ivošem Hamerským pak oba v dubnu získali
kvalifikaci rozhodčího mládeže, kterou bylo podmíněno členství Jana Filouše v okresní
odborné radě mládeže.
Nově do řad vedoucích přibyla od září Leona Vašíčková a Michaela
Skoumalová, a tak počet kvalifikovaných osob pracující s mládeží ve sboru vzrostl na
sedm.
Kromě pravidelných schůzek a soutěží se mladí hasiči během roku zapojili do
mnoha dalších akcí. Byly to například Ostatky, Cyklistické dovádění, Výlet s opékáním
párků, Výlety do plavání a hlavně brigády. Těmi si mladí hasiči při výsadbě stromků a
rozebírání oplocenek v uplynulém roce vydělali na materiální vybavení pro svou
činnost.

www.sdhpetrovicebk.wz.cz

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice u Blanska
Jan Filouš – referent mládeže, člen OORM

Zpráva o činnosti kolektivu mládeže za rok 2011
VVH SDH Petrovice dne 14.1.2012

V roce 2011 byla zahájena premiérově Okresní liga mládeže pod záštitou
okresní odborné rady mládeže. Jeden ze závodů zařazený do ligy pořádal v červnu i
náš sbor. Jelikož se jednalo o první ročník dětské soutěže v Petrovicích, zaměřený na
štafetové běhy, nebyla účast soutěžních družstev vysoká. Obdobnou soutěž však
plánujeme i na letošní červen, kde doufáme ve větší účast závodníků.
Třetí tábor v rámci příhraniční spolupráce pořádal náš sbor v roce 2011 už bez
podpory obce. Tábor se konal v RS Zálesí u Budišova a zúčastnilo se ho 71 dětí z obou
zemí. I přes velmi nepříznivé počasí, které během táboru panovalo, se díky
dostatečným prostorům na základně děti zabavily. Byla pro ně také zajištěna ukázka
techniky hasičů ze stanice Opava. Zpětnou vazbou od rodičů jsme získali na tuto akci
spoustu kladných ohlasů a podněty, které v dalších ročnících letních dětských táboru
využijeme. Letos máme zajištěnou táborovou základnu v hasičské škole v Jánských
Koupelích v termínu 11. – 18.8.2012.
Kromě pravidelných schůzek se v zimním období věnujeme přípravě na sezónu
formou florbalu v sále KD. Každou středu se k nám mohou připojit i děti z obce a
společně se s kamarády utkat při florbalových zápasech. Mladí hasiči také v zimním
období navštěvují lázně v Boskovicích.
Významnou akcí podzimu byl Halloweenský pochod s lampiony, kterého se
zúčastnilo mnoho dětí a rodičů nejen z naší obce. V tomto ročníku byla připravena
tvořivá dílna, která děti zaujala a jistě ji zopakujeme.
Děti z kolektivu opět vystoupily při rozsvěcení vánočního stromu. Zazpívali sérii
koled a zarecitovaly několik básní s vánoční tématikou. Na klávesy je doprovázel
David Dvořáček a také nechybělo zpestření ve formě vystoupení Chrámového
souboru.
Abychom neopomínali ani přípravu v oblasti odborných znalostí mladých
hasičů, rozhodli jsme se v letošním roce zapojit do vzdělávacího systému SH-ČMS a
umožnit mladým hasičů získat některý z odznaků odborností. Toho dosáhnou
splněním testů a zkoušek z jednotlivých odborností. Jedná se o odbornosti Strojník,
Preventista, Velitel, Instruktor, Kronikář, Cvičitel. Děti si samy zvolily odbornost.
Samostudiem pak získají potřebné znalosti, které jim doplní vedoucí na pravidelných
schůzkách. Nejspíše v období března pak proběhnou zkoušky a následně předání
odznaků.
Jelikož v kolektivu působí více než 25 dětí, rozhodli jsme se pro volbu rady
kolektivu. Volba proběhla 16. 12. na Vánoční schůzce. Rada má dle stanov poradní
hlas pro rozhodování vedoucích kolektivu. Vzešlé požadavky a podněty se pak
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přenesou na výbor sboru. Předsedu rady zvolili vedoucí a další 4 členy vybraly
samotné děti formou hlasování. Vedoucím rady se stala Daniela Ševčíková a členy
jsou Libor Vylášek, Michaela Ševčíková, Dominik Šebela a Jakub Novohradský.
Naše nadějné dorostenky Leona Vašíčková a Daniela Ševčíková se za podpory
sboru účastnily víkendového soustředění dorostu ve Vyškově, kde se připravovaly na
běžecké disciplíny jarní části soutěže dorostu.
Ztrátou nejen pro sbor, ale také pro mladé hasiče bylo úmrtí dřívějšího
vedoucího mládeže pana Josefa Součka. Který až do poslední chvíle byl vedoucím i
kolektivu stále velmi nápomocen a bude nám moc chybět.
Naším plánem na následující rok je opět zapojit družstva mládeže do seriálu
soutěží OORM a v rámci tohoto seriálu znovu uspořádat vlastní soutěž zaměřenou na
štafety. Nesmíme zanedbat přípravu na jarní kolo hry plamen, kde máme značné
šance postupu starších žáků do krajského kola. Komplexně se věnovat věkové
kategorii dorostu a podporovat je v jejich činnosti. Důležité je také opět zorganizovat
brigády nejen za účasti mládeže. Nemálo času hodláme věnovat přípravě letního
dětského tábora 2012, aby byl opět úspěšným. Cílem vedoucích je také pravidelná
schůzová činnost, při které rozebereme činnost kolektivu a jednotlivé akce.
Na závěr bych chtěla poděkovat sponzorům, kteří v uplynulém roce
podporovali činnost sboru dobrovolných hasičů a tím i činnost kolektivu mladých
hasičů. Díky patří též výboru a členům sboru, kteří měli na úspěších kolektivu svůj
podíl. Velký dík patří panu Nečasovi, za možnost uskladnění vybavení kolektivu v hale
na letišti po problémech s obcí.
Ještě bych vás ráda 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.
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