Zpráva o činnosti kolektivu mládeže za rok 2014
VVH SDH Petrovice dne 10.1.2015

Vážení bratři a sestry, mladí hasiči, vážení hosté
Jako každým rokem bych vás ráda informovala o činnosti kolektivu mladých hasičů, se
kterým v našem sboru aktivně pracujeme.
V současné době kolektiv tvoří 42 dětí, z toho 25 dětí z kategorií mladší a starší žáci, 5
z kategorie dorost a 12 dětí navštěvuje kategorii přípravky.
Družstva mladých hasičů se pravidelně schází dvakrát týdně, a to vždy ve středu a
v pátek v hasičské zbrojnici. V zimních měsících využíváme klubovnu hasičské
zbrojnice a sál kulturního domu. Mimo přípravu na nadcházející soutěže s dětmi
hrajeme různé hry a snažíme se dětem předat znalosti, co se požární ochrany týče,
například pomocí literárně-výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou již
několik let pravidelně vyhlašujeme. Přes zimu připravujeme především děti z řad
dorostu a starších žáků, ale nově i ty mladší na nadcházející sezonu v sále kulturního
domu. Zimní tréninky obsahují cvičení na rychlost, hbitost, udržení formy apod.
Stejně jako v roce 2013 i v roce předešlém jsme se s mladými hasiči zapojili do okresní
ligy mládeže. Za zmínku určitě stojí dvě 1. místa, na které dosáhli starší žáci
v Bukovině a v Šebetově. Ani na ostatních soutěžích si nevedli špatně a z osmnácti
závodů se umístili osmkrát tzv. na bedně. Bohužel ani tyto skvělé výsledky nestačily
na to, aby si medaile odvezli z vyhlášení celého ročníku. Nakonec vybojovali 4. místo.
Tento výsledek ale hodnotím velmi kladně a chtěla bych za něj, spolu s jejich snahou a
dalšími skvělými výsledky nejen v okresní lize mládeže, našim starším žákům
poděkovat. Mladší žáci se v rámci okresní ligy zúčastnili pouze sedmi závodů. Nejlépe
se jim vedlo v Březině, kde vybojovali 4. místo. Za celý ročník obsadili 15. místo.
Skvělého výsledku ale dosáhli na okrskovém branném závodu ve Sloupu, který vyhráli.
V okresním kole hry Plamen sezóny 2013/2014 se starší žáci umístili na 6. místě a
mladší žáci na místě 15. Do nového ročníku budou děti vstupovat s 6. a 17. místem.
I kategorie dorostu nám v loňském roce přinesla mnoho úspěchů. Z okresního kola
postoupila převážná část našich zástupců do kola krajského, kde nám postup na MČR
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utekl, dá se říct o kousek. Aneta Tichá a Adriana Dvořáková, obsadily krásná druhá
místa, každá ve své kategorii. Překvapením bylo i 3. místo Davida Eliska. Daniela
Ševčíková se bohužel kvůli zdravotním problémům nemohla zúčastnit. Petr Kováč na
krajském kole startoval s družstvem dorostenců z SDH Bořitov, kterým se podařilo na
MČR postoupit. Do nového ročníku mají naši jednotlivci nakročeno opět velmi dobře,
nezbývá nám tedy, než jim v jarním kole přát hodně štěstí.
Dále bych ráda zmínila výborné výsledky dorostu v okresní lize mládeže. V kategorii
mladších dorostenek Aneta Tichá obsadila 1. místo, ve středních dorostenkách se na
2. místě umístila Adriana Dvořáková. Ostatní zúčastnění, Natálie Dvořáková, Barbora
Vintrová, Daniela Ševčíková, David Elisek, Jiří Plíhal a Petr Kováč se umístili až na
nižších příčkách, jelikož po chybách pořadatelů posledních dvou závodů nebyly dobré
výsledky našich závodníků započítány do OLM.
Kromě okresní ligy jsme se s dorostem zúčastnili mnoha dalších soutěží a to po celé
České republice. Opět bych chtěla vyzvednout ty nejdůležitější a nejvydařenější.
Halová soutěž v Jablonci nad Nisou každoročně přivítá několik stovek závodníků.
V kategorii mužů se na 133. místě z 260 závodníků umístil dorostenec Petr Kováč.
V kategorii žen se závodu zúčastnila Leona Vašíčková, a přestože už nepatří do
mládežnických kategorií, mělo by zde 16. místo z 216 závodnic zaznít. Dále jsme objeli
několik závodů Big Shock poháru a Českého poháru, z kterého se Petr Kováč a Leona
Vašíčková kvalifikovali na MČR v PS, které se konalo v Českých Budějovicích. Zde se
dařilo hlavně Petrovi, který skončil na 20. místě ze 142 závodníků. Dalším výsledkem,
který si zaslouží chvíli pozornosti je Petrovo 2. místo na stovkách v Brně, 5. místo,
které vybojoval v Kamenci s časem 16.91 a 1. místo z Pěnčína. Doufáme, že příští rok
nám Petr zaběhne slibovaný čas pod 16 vteřin ☺. Moc pěkné výsledky jsou i 4. místo
Anety Tiché a 6. místo Jířího Plíhala a Adriany Dvořákové ze závodů v Pěnčíně.
Nejlepšího umístění v celkovém hodnocení dosáhla Leona Vašíčková, která se umístila
na 15. místě v Big Shock poháru a na 17. místě v Českém poháru, přibližně ze 160
závodnic.
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První říjnovou neděli se Petr Kováč zúčastnil veřejného výběru dorostenců do
reprezentačních družstev ČR. Stejně jako rok minulý byl Petr do širšího výběru vybrán
a prošel i přes první vyřazovaní. Nyní se intenzivně připravuje na další sezonu, která
jistě přinese mnoho skvělých výsledků. Petru Kováčovi gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci.
V uplynulém roce nadále pokračovala činnost s kategorií přípravky. Děti si letos
poprvé vyzkoušeli některé z disciplín požárního sportu, například požární útok a
štafety. Během roku se pak připravovali především na vystoupení, které je čekalo na
oslavách 120. výročí sboru a na podzim potom vystoupení při příležitosti Zahájení
adventu. Přípravka se letos poprvé zúčastnila také okrskového branného závodu ve
Sloupě.
Jak už jsem říkala, SDH Petrovice každý rok vyhlašuje literárně výtvarnou soutěž
Požární ochrana očima dětí. Do okresního kola z našeho sboru postoupila v literární
kategorii žáků 8. a 9. tříd práce Barbory Pagáčové, která se věnovala tématu loňského
letního táboru mladých hasičů. Zde již její práce na stupně vítězů nestačila.
Kolektiv mladých hasičů se také aktivně podílel jak na přípravách, tak i na průběhu
120. výročí našeho sboru.
Během roku jsme pro děti připravili také několik zábavných akcí, jako je například
Dětský den s hasiči, Halloweenský pochod s lampiony nebo již zmíněné Zahájení
adventu. Největší akcí, která je pro děti každoročně připravována, je letní dětský
tábor.
Tábor se již po několikáté konal na táborové základně v Ústřední hasičské škole v
Jánských Koupelích. Táboru se zúčastnilo celkem 36 dětí z Petrovic a okolí. Pro děti
byla připravena celotáborová hra tentokrát na téma Rytíři Jánského Řádu. K
úspěšnému průběhu táboru velmi přispěla Autoškola - Václav Nečas, která
sponzorsky zajistila přepravu dětí na tábor a zpět. Jménem SDH Petrovice bych tímto
chtěla panu Nečasovi poděkovat.
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Další poděkování patří panu Miloši Palatkovi a firmě Dobrá miska za pořízení deseti
kusů nových dresů pro děti z kolektivu a samozřejmě všem dalším sponzorům, kteří
nás v uplynulém roce podporovali.
Naším plánem do roku 2015 je uspořádání již tradičních akcí pro děti. Sbor také
plánuje uspořádání závodů mládeže v rámci OLM. Dále se zaměříme na přípravu
družstev i jednotlivců na požární sport zejména soutěže OLM, ale také na vzdělávání
v oblasti požární ochrany. Jelikož v roce 2015 nebude sbor pořádat letní dětský tábor,
plánujeme jej nahradit 2 až 3 denním soustředěním pro mladé hasiče v závěru
prázdnin. S jednotlivci se opět hodláme zapojit do závodů českého poháru a Big shock
poháru. Budeme také usilovat o zastoupení našeho sboru na MČR ať už dorostu či
dospělých.
Na závěr bych ještě chtěla říci, že činnost a práce s mládeží je někdy sice velmi
náročná, ale stojí za to a každá podpora je pro nás velmi důležitá.
Děkuji všem za pozornost a přeji příjemný zbytek večera.
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