PRÁCE MLADÝCH HASI

V ROCE 2006

Tímto lánkem bychom Vás rádi milí rodi e a spoluob ané seznámili s
celoro ní inností mladých hasi SDH Zá í.
V našem sboru od ledna aktivn pracovalo 25 mladých hasi .
es zimní období se družstva mladších a starších žák p ipravovala na
branný závod, který se uskute nil 18. února v Trávníku. Závodu se zú astnilo 32
hlídek starších a 19 hlídek mladších. Mladší vybojovali 5. místo a starší se umístili
na 8. míst .
Za átkem dubna starší žáci vypomohli p i sb ru kovového šrotu.
22.dubna se konal t etí ro ník sout že „O zlatou proudnici Hané“ v
Kyselovicích. Starší žáci se ve velké konkurenci umístili na 11. a 19. míst z 29
družstev.
Mladší žáci byli dob e p ipraveni a v duchu si v ili, že by mohli usp t po
etí za sebou a tak nastálo vyhrát zlatou proudnici. Po štafet dvojic byli na prvním
míst , ale na štafet ty i krát šedesát metr po špatné p edávce se nad je
rozplynuly. Bylo to pro nás velké zklamání, protože pouhá jedna sekunda rozhodla
o po adí a tím pádem jsme obsadili druhé místo.
13.kv tna prob hlo první kolo hry plamen v Prav icích. Starší žáci skon ili v
celkovém po adí na 12. míst z 26 družstev. Mladší z 5 disciplín t i krát vyhráli a
celkov obsadili p kné druhé místo z 5 družstev. Zde se vyhlašovala sout ž požární
ochrana o ima d tí, do které jsme se také zapojili. Za náš sbor byl vybrán a ocen n
obrázek od Markéty Ryndové.
Mládež se také zú astnila tradi ního stav ní a kácení máje.
10. ervna se uskute nil výlet na kolech do Bocho e, kde se konal Den
vzdušných sil. Vid li jsme spoustu vystavených letadel a vojenské techniky.
Odpoledne jsme jeli do Lobodic prohlédnout si stáje a povozit se na koních .
18. ervna jsme se zú astnili sout že “O pohár Hané„ v Troubkách nad
Be vou. Zde se nám moc neda ilo starší skon ili na 14 míst a mladší obsadili 7.
místo.
Dne 2. zá í se uskute nil 13 ro ník sout že „O pohár starosty SDH Zá í“.
Mladší se umístili na 3. a starší na 4. míst . Poprvé v historii sboru zde cvi ilo
družstvo žák z Polska a pozvané družstvo mladších žák z Jeseníku.
8. zá í jsme byli pozváni do Jeseníku, kde se konal Mezinárodní den hasi u
íležitosti 135. výro í založení dobrovolného sboru v m st Jeseník. Ve er jsme
se zú astnili slavnostní sch ze. V sobotu ráno jsme si prohlédli zbrojnici a
pr vodem p es m sto došli na stadion, kde se konala sout ž „O pohár starosty
sta Jeseník“. Mladším se moc nevedlo a obsadili 3. místo. Starší žáci vybojovali
první místo a nechali za sebou domácí družstvo a družstva z Polska. Touto cestou
kujeme sboru dobrovolných hasi z Plešovce a m stskému ú adu v Chropyni za
zap ení požárního vozidla. Pod kování pat í idi m panu Láníkovi, panu
Vrábelovi a našim vedoucím. Myslím si, že na tento výlet do Jeseník budeme rádi
vzpomínat a z stane nám památkou na celý život.

22. zá í prob hla no ní sout ž v požárním útoku v Bocho i. Sout že se
zú astnilo 36 družstev starších a 23 družstev mladších žák . Starším se útok
nezda il a skon ili na 26. míst . Za to mladším se povedl a s asem 17,40 sekund
vybojovali v silné konkurenci p kné 4. místo. Kone
se nám poda ilo p ekonat
magickou hranici a provést útok na sout ži do 20 sekund.
30. zá í slavili 100.výro í založení eského dobrovolného hasi ského sboru
v Krom íži. Naše družstvo mladších žák p edvedlo na nám stí ukázku požárního
útoku a požární útok CTIF. Nešlo o umíst ní, ve ejnost mohla vid t na vlastní o i
práci mladých hasi a ocen ním za p kné provedení disciplín byl spontánní
potlesk kolem p ihlížejících dav obecenstva.
V
síci zá í se konala v Rokytnici u Slavi ína sout ž „O pohár editele
hasi ského záchranného sboru Zlínského kraje“ , kde byly pozvány jen ty družstva,
které se v okresním kole hry Plamen probojovaly do t etího místa. Našemu
družstvu mladších žák nep álo št stí a po hrubé chyb rozhod ího i p es podání
protestu ze strany našich vedoucích jsme skon ili na p edposledním 11. míst .
14. íjna se konal závod v požární všestrannosti v Ludslavicích. V kategorii
mladších se naše hlídka umístila na 5. míst z 12 hlídek. Starší hlídka obsadila 16.
místo ze 41 hlídek a v požárním útoku CTIF se umístila na 11. míst z 24 družstev.
V
síci íjnu se p ihlásilo do kolektivu mladých hasi 13 nových žák .
A tak v našem sboru p sobí celkem 38 mladých hasi .
Odm nou byla p edváno ní besídka, kterou jsme zakon ili celoro ní
innost. V t chto dnech se p ipravujeme na branný závod do Trávníku.
Po p tení lánk je z ejmé, že mladí hasi i mají innost opravdu bohatou .
ast na sout žích a dosahování takových výsledk , znamená spoustu asu,
píle, trénování a cvi ení. Proto bychom cht li tímto pod kovat p edevším mladým
hasi m a jejich rodi m za vzornou reprezentaci jak hasi ského sboru tak i naši
obce.
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