Zpráva o činnosti kolektivu mládeže za rok 2012
VVH SDH Petrovice dne 12.1.2013

Vážení hasiči, mladí hasiči, milí hosté
Mám milou povinnost vás seznámit s činností kolektivu mladých hasičů za rok
2012.
V SDH Petrovice k dnešnímu dni pracuje 30 mladých hasičů, z nichž 8 ve věkové
kategorii dorostu. Z tohoto počtu je 19 dívek a 11 chlapců. Věkový průměr
v kolektivu je 12let. V uplynulém roce do kolektivu přibylo 6 mladých hasičů a
odešlo 6 členů kolektivu.
Stejně jako v předešlých letech se i v roce 2012 v kolektivu mládeže intenzivně
pracovalo, o čemž svědčí množství akcí pro mládež, jeho zapojení v činnosti
sboru a výsledcích v soutěžní sezóně. Během celého roku jsme se snažili co
nejvíce zkvalitnit a upevnit jeho činnost v rozsahu předešlých let. Budeme-li
dostatečně sebekritičtí, je vždy ještě co dohánět. Právem však můžeme být na
naši mládež pyšní, jelikož v uplynulém roce odvedla kopu práce.
Nebudu zde dnes rozebírat výsledky z jednotlivých závodů mládeže, protože
jich v předešlém roce bylo opravdu hodně a všechny informace a výsledky jste
mohli během roku sledovat na nástěnce SDH u autobusové zastávky a zejména
na webu sboru. Proto pouze uvedu několik významných úspěchů našich
družstev a jednotlivců.
Rozhodně neopomenutelným úspěchem je účast dvou dorostenek na MČR
dorostu v Sokolově. Poté co se Leona Vašíčková a Daniela Ševčíková
probojovaly přes okresní a krajské kolo, postoupily až na mistrovství ČR. Zde v
celkem třech disciplínách uhájily ze 40-ti závodnic 22. a 27. místo. Byla to jejich
první zkušenost v takto vysoké soutěži, a tak jejich výsledky nejsou pro náš
sbor, okres i kraj žádnou ostudou. Oběma děvčatům nechybí nadšení do další
sezóny a opět se poperou o stupně vítězů v okresním kole a tím o postup do
vyšších kol dorostenecké soutěže. Za tuto reprezentaci je v závěru roku odměnil
i starosta obce Petrovice.
Krajské kolo dorostu nedopadlo špatně ani pro Petra Kováče, který ale bohužel
skončil na bramborové příčce a nemohl tak bojovat společně s holkami na MČR,
ale vše hodlá napravit v letošní sezóně.
Prvním úspěchem sezóny 2011/2012 hry Plamen byl výsledek starších žáků,
kteří se v okresním kole umístili na 3. místě. V Petrovicích proběhla také
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okrsková soutěž, kde se mladší i starší žáci umístili na 3. místě. Následovalo 12
soutěží zařazených do okresní ligy mládeže. V říjnu také proběhl okrskový
branný závod, kterého jsme se zúčastnili se skvělými výsledky. Starší žáci
obsadili 2. místo a mladší žáci 3. místo. Po celkovém vyhodnocení ročníku OLM
v Doubravici se starší žáci umístili na 7. místě z 51 družstev a mladší žáci na
místě 4. ze 46 družstev. Do další sezóny 2012/2013 vstoupili naši starší žáci 10.
místem a mladší žáci 8. místem v podzimním kole hry Plamen. Trochu štěstí
chybělo v podzimní části dorostenkám, které sestoupily o několik míst dolů, což
rozhodně neodpovídá úsilí, které vložily do přípravy. Velké šance má však po
podzimním kole Petr Kováč, který doběhl ve skvělém čase a umístil se na 4.
místě. Dosažené výsledky budou zlepšovat v jarním kole v běhu na 100m s
překážkami, dvojboji a testu z PO. Celkově jsme se kolektivem či jednotlivci
během roku 2012 zúčastnili 20 soutěží.
Z finančních prostředků náš sbor v uplynulém roce pro mladé hasiče pořídil
převážně materiál a prostředky k nácviku a provedení disciplín požárního
sportu. Značná část prostředků byla zapotřebí k zajištění dopravy (PHM),
startovného na soutěžích, stravy a pitného režimu.
Po skončení základního kola literárně-výtvarné soutěže Požární ochrana očima
dětí 2012, byly poslány práce dětí do okresního kola. Odtud pak do krajského
kola postoupila jedna práce z MŠ. V letošním roce jsme se opět do této soutěže
zapojili, ale vyhodnocení ponecháme na počátek března, jelikož jsou tyto práce
součástí zkoušek pro získání odznaků odborností mladých hasičů. Poté opět
budou naším sborem odměněny tři nejlepší práce a odeslány do okresního
kola.
Nově do řad vedoucích mládeže přibyla od září Daniela Ševčíková a Tereza
Sekaninová. Díky většímu počtu vedoucích a instruktorů je snadnější práci s
mládeží v takovém rozsahu zorganizovat. Tereza Sekaninová také v uplynulém
roce obhájila kvalifikaci Zdravotníka zotavovacích akcí, takže nyní má sbor
kromě dvou hlavních vedoucích táboru i zdravotnici, což dává základ k pořádání
dalších ročníků.
Čtvrtý letní dětský tábor pořádal náš sbor v táborové základně Ústřední
hasičské školy v Jánských Koupelích v termínu 11. – 18. 8. 2012. Akce se
zúčastnilo 37 dětí převážně mladých hasičů, 7 vedoucích a zdravotnice. I přes
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chladnější počasí, které během tábora panovalo, se díky dostatečným
prostorům na základně děti zabavily. Byla pro ně také zajištěna spousta atrakcí
nejen na základně, ale například v nedalekém lanovém centru. Zpětnou vazbou
od některých rodičů jsme opět získali na tuto akci spoustu kladných ohlasů a
podněty, které v dalších ročnících letních táborů využijeme. Pro rok 2013 máme
zajištěnou opět táborovou základnu v hasičské škole v Jánských Koupelích v
termínu 6. – 13. 7. 2013.
V roce 2012 proběhl další ročník Okresní ligy mládeže pod záštitou okresní
odborné rady mládeže. Jeden ze závodů jsme chtěli pořádat opět i u nás, ale
kvůli nabytému programu během celého roku nebylo možné akci zorganizovat s
odpovídající kvalitou, a tak jsme nakonec od pořádání ustoupili.
Kromě pravidelných schůzek a soutěží se mladí hasiči během roku zapojili do
mnoha dalších akcí. Byly to například Ostatky, Výlety do plavání a hlavně
brigády. Těmi si mladí hasiči při výsadbě stromků a sběru železného šrotu
vydělali část prostředků na materiální vybavení pro svou činnost. V rámci
vzdělávání MH jsme navštívili HZS JMK (hasičský záchranný sbor) v Blansku, kde
nám profesionální hasiči předvedli jejich výzbroj a výstroj, techniku slaňování a
další technické prostředky ke zdolávání mimořádných událostí. Některé
vybavení si mohly děti i vyzkoušet a nabyté znalosti použít u zkoušek
odborností MH. Po exkurzi následovala cesta do Ostrova na prohlídku jeskyně
Balcarka. V zimním období se 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.
Významnou akcí podzimu byl Halloweenský pochod s lampiony. Kvůli nepřízni
počasí byla však účast dětí a rodičů velmi malá. Pro ty, co se nedali odradit
počasím, jsme připravili Halloweenskou dílnu, malování na obličej, diskotéku a
nově také jarmark s podzimními dekoracemi, které vyráběli sami mladí hasiči i
další členové sboru.
Naopak velký zájem byl o akci Zahájení adventu, kde děti z kolektivu opět
vystoupily se svým programem. Zazpívaly sérii koled a zarecitovaly několik
básní s vánoční tématikou. Na klávesy je doprovázel David Dvořáček a
nechybělo také zpestření ve formě vystoupení Chrámového souboru a několika
slov místního faráře.
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Abychom děti připravili i v oblasti odborných znalostí mladých hasičů,
zorganizovali jsme zkoušky odborností MH. Řada dětí tak dosáhla splněním
testů a zkoušek z jednotlivých odborností tíženého odznaku. Jednalo se o
odbornosti Strojník, Preventista, a Kronikář. Stejně tak se této činnosti budeme
věnovat i letos v březnu před zahájením sezóny.
V kolektivu již rok pracuje také rada kolektivu, která má dle stanov poradní hlas
pro rozhodování vedoucích kolektivu. Vzešlé požadavky a podněty se pak
přenesou na výbor sboru, který je projedná. Novou radu si na další rok zvolily
samy děti na vánoční besídce ve složení: Předseda Adriana Dvořáková, členové:
Leona Vašíčková, Barbora Pagáčová, Barbora Vintrová a Jonáš Horník.
Obec Petrovice nám v letošním roce umožnila prezentovat svoji činnost na
nástěnce u autobusové zastávky, o jejíž vzhled a aktuálnost se stará Leona
Vašíčková.
V závěru listopadu bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na garážové stání a
uskladnění materiálu sboru a mládeže. Před samotným vydáním rozhodnutím,
proběhla řada brigád na přípravu prostor – vymalování, vyměření, úklid,
rozmístění skříní a regálů a jejich úpravy. Následovalo uložení materiálu, který
byl do té doby uskladněn na několika místech po obci. Rozměrné překážky
zůstaly mimo sezónu uloženy v garáži staré zbrojnice. Na počátku prosince
proběhla kontrola zbrojnic členy výboru okrsku Sloup a nebyly shledány žádné
nedostatky.
Naším plánem na následující rok je opět zapojit družstva mládeže do soutěží,
dorost a jednotlivce do závodů v běhu na 100m s překážkami a vyvíjet
s kolektivem v rámci celoroční činnosti rozmanité aktivity. Nesmíme zanedbat
přípravu na jarní kolo hry Plamen i soutěž dorostu. Komplexně se věnovat
věkové kategorii dorostu a podporovat je v jejich činnosti a připravovat pro ně
odpovídající aktivity. Důležité je také opět zorganizovat brigády nejen za účasti
mládeže! Neopomeneme se také věnovat odborné přípravě dětí i vedoucích.
Nemálo času hodláme věnovat přípravě dalšího letního dětského tábora 2013.
Pro kolektiv chceme v závěru prázdnin uspořádat soustředění. Pravidelná
schůzová činnost vedoucích je snahou ke zvýšení úrovně práce s mládeží v
kolektivu. Při nich rozebíráme jednotlivé činnosti, organizujeme akce a
přidělujeme úkoly na další období.
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Z již uvedeného vyplývá, že činnost v kolektivu není jen krácení dlouhých chvílí
a zabíjení volného času dětí. Zájmová činnost mladých hasičů tedy požární
sport je jedním z nejdražších sportů vůbec. Kolik platí rodiče za jiné kroužky
svých dětí? Ve sboru dobrovolných hasičů mají mladí hasiči vše potřebné
zajištěno. Ze stanov má každý člen odvádět členské příspěvky. U dětí to
doposud bylo hrazeno sborem. Na základě nich jsou pak děti řádnými členy a
jsou také pojištěny pro případ nějakého úrazu atd. Jelikož počet dětí v kolektivu
je velký, činnost rozmanitější a s tím spojené i vyšší náklady na činnost, bylo by
pro nás velmi přínosné, kdyby alespoň navrhovanými 100Kč rodiče přispěli. Je
to malá investice do využití volného času svých dětí.
Upozorňujeme, že je třeba se mladým hasičům věnovat i ve věku, kdy
odrostou žákovským i dorosteneckým kategoriím. Máme na mysli družstva
mužů, žen i jednotlivce, kteří se budou pravidelně připravovat na požárně
technické disciplíny. Jinak budeme jako doposud přicházet o řadu schopných
mladých lidí, kteří se buď zapojí do obdobné činnosti v jiném sboru či spolku
nebo jejich zájem o činnost v našem sboru bez dalších aktivit opadne.
V tomto směru patří poděkování Leoně Vašíčkové, která se pro nadcházející
sezónu ujme družstva žen a připraví je na I. kolo PS.
Vyzýváme tedy členy sboru, aby mezi sebou našli ještě další osoby, které
převezmou pomyslný štafetový kolík od vedoucích mládeže a začnou
organizovat také činnost družstva mužů.
Na závěr bych chtěla poděkovat sponzorům, kteří v uplynulém roce
podporovali činnost sboru dobrovolných hasičů a tím dosti pomohli i činnosti
kolektivu mladých hasičů. Díky patří též výboru a členům sboru, kteří měli na
úspěších kolektivu svůj nemalý podíl. Velký dík patří panu Nečasovi, za možnost
uskladnění vybavení kolektivu v hale na letišti po problémech s obcí, které jsou
snad již za námi.
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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