SOPTÍK
Časopis mladých hasičů Rozsochatec
č.1/2OO9
Historie dětského hasičského hnutí-pokračování
Málokterá zájmová či společenská organizace může vykázat tak dlouhou historii
jako hasiči. Jistě je to i tím, jak dospělí hasiči pečují o své budoucí nástupce.
Patrný rozvoj družin dětí a dorostu však začal až od roku l934. V té době byl již vzhledem k vývoji v
sousedním Německu kladen důraz na brannou výchovu. Při výcviku byla rozvíjena pořadová příprava,
tělesná a branná výchova,hasičská a samaritánská výchova, rekreace. Druhá světová válka činnost
mládeže pochopitelně utlumila, ale hned v roce l945 se znovu rozběhla. Po dohodě s řediteli škol byly
organizovány návštěvy školních dětí v hasičských zbrojnicích, organizovala se veřejná hasičská cvičení
a při této příležitosti byly náborováni mladí členové. Ústředím čs. hasičstva byly vydávány měsíční
programy zaměstnávání dorostu. Zahrnovaly jak odborný výcvik a teorii, tělesná a pořadová cvičení, tak
i občanskou výchovu, kulturní činnost, pořádání výletů apod. V roce 1952 byla vyhlášena soutěž pro
mládež, jejímž obsahem byl požární útok, bez vody pro mládež do 12 let a pro mládež nad 12 let s
vodou. Pro obě kategorie byl i běh na 60 metrů a požárnická teorie. Tato soutěž trvala s různými
/Čerpáno z časopisu Hasíkovy novinky/
obměnami až do vzniku hry Plamen.

Naše letošní sestava/chybí jen Denisa/
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Branný závod v Uhelné Příbrami
11.10. začalo další kolo soutěže plamen 2OO8-2OO9 závodem požárnické
všestrannosti. Závod se konal v okolí hřiště v Uhelné Příbrami. Celkem
dorazilo 31 hlídek starších a 31 hlídek mladších z celého okresu Havlíčkův
Brod. Hlídky jsou vždy pětičlenné. Za nás soutěžili:
Starší - 1. hlídka – Pelikánová Petra, Pelikánová Pavla, Hornová Jana,
Hornová Aneta, Zadina Lukáš, 2. hlídka – Doležánová Pavla, Hyršová
Terezie, Svobodová Veronika, Doležán Ondřej, Pešoutová Tereza
Mladší – 1. hlídka – Pazderková Veronika, Zadinová Veronika, Zadina Jan,
Kubátová Denisa, Jeřábek Vojtěch, 2.hlídka – Šulistová Michaela,Svoboda
Dominik, Mištová Marie, Vašáková Kateřina, Špilková Jana.
Starší hlídky se umístily na 7. a 21 místě a mladší na 1O a 25.místě.
Současně probíhala soutěž jednotlivců , které se od nás zúčastnilo 5
děvčat a Lukáš Zadina. Z děvčat nejlépe skončila Petra Pelikánová na 2.
místě a Pavla Pelikánová na 3. místě.
Počasí bylo krásné, tak se soutěž vydařila.

Výroba draků
Protože nebyl 31. října na pouštění draků dostatečně velký vítr, tak jsme si je
alespoň vyrobili jako dekoraci. Ve čtyři hodiny jsme se všichni sešli před obecním
úřadem. Paní Jelenová a paní Dobrovolná nám přinesly všechen potřebný
materiál na výrobu podzimní výzdoby. Mohli jsme si vyrobit buď draka, nebo
hvězdičku, která neměla do draka daleko. Všichni jsme z výrobků měli radost,
protože se moc líbily. Bylo to vydařené strávení pátečního odpoledne.

/Doležánová Pavla, Hornová Jana + Aneta/
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Velké focení
28. listopadu jsme se sešli v malém sále obecního domu, abychom se
všichni společně a potom i jednotlivě nechali vyfotit. A abychom měli fotky,
které pak dostaneme, kam umístit, vyrobili jsme si na ně stojánky, které
jsme si podle vlastní fantazie pomalovali nebo polepili barevnými papíry.
Bude to hezký dárek, třeba pro maminku.

Hasičská diskotéka
Na Mikuláše 6. prosince pořádali mladí hasiči mikulášskou hasičskou
diskotéku. Akce se konala na obecním úřadě. Jako vstupné donesl každý
malý dáreček. Kdo chtěl, mohl se také pochlubit cukrovím. Odpoledne jsme
zpestřili tancováním a soutěžemi, které jsme si připravili.Soutěžilo se třeba
ve zpěvu nebo tanci.Kluky nejvíce bavila soutěž ve výrobě mumie z
toaletního papíru. Nakonec si každý vylosoval nějaký dáreček. Nikdo
neodešel s prázdnou. Diskotéka se vydařila a doufáme, že příští rok si to
zopakujeme.
/Doležánová Pavla, Hornová Jana + Aneta/
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Valná hromada
Naposledy jsme se v roce 2OO8
sešli na valné hromadě všech
členů SDH Rozsochatec. Tam
jsme dostali fotografie z našeho
focení. Potom někteří z nás
přečetli zprávu o činnosti. Také
byly vyhlášeny výsledky Zlatého
hasiče 2OO8. I někteří dospělí
hasiči a hasičky byli odměněny za
svou celoroční činnost. Nakonec bylo výborné občerstvení – obložené
talíře a větrníčky. Pak už jsme se rozešli domů.
Teď už se budeme jen těšit na Ježíška, užívat si zimních radovánek a
sejdeme se zase až po novém roce.

A jak dopadla celoroční soutěž o Zlatého hasiče 2008?
Jméno
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10.místo
11.místo
12.místo
13.místo
14.místo
15.místo
16.místo
17.místo

počet bodů

Hyršová Terezie
Hornová Jana,Doležánová Pavla
Pešoutová Tereza
Pelikánová Petra,Pazderková Veronika
Hornová Aneta,Svobodová Veronika,Doležán O.
Zadina Jan, Šulistová Michaela
Vašáková Kateřina
Pelikánová Pavla,Mištová Marie
Zadinová Veronika
Svoboda Dominik
Špilková Jana
Fialová Zuzana,Jeřábek Vojtěch
Zadina Lukáš
Zadina Vojtěch
Zvolánek Jaromír
Kubátová Denisa
Jelínková Radka

64
63
61
56
55
54
53
50
49
44
43
42
41
27
21
18
9

Výherkyním gratulujeme a přejeme mnoho elánu do další práce u mladých hasičů.
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Dotace na činnost mladých hasičů.
V roce 2008 jsme obdrželi dotaci na naší činnost v celkové výši 3 591,- Kč.
Dotace se poskytuje podle počtu dětí k 1.1. daného roku / v letošním roce 171 Kč
na dítě/. Peníze jsme použili na nákup stopek a různých výtvarných potřeb,které
využijeme při naší zimní činnosti. Další částku jsme použili na financování výletu
do bazénu v Havlíčkově Brodě, cesty na výlet do Přibyslavi na Pyrocar a na
občerstvení na některé naše akce.
A na závěr trocha humoru:
Šílená povodeň. Po hladině pluje trabant a na jeho střeše sedí muž s veslem. Opodál čouhá z vody
hlava. „Haló, nechcete se svézt?“ zavolá muž s veslem. Hlava se otočí a říká: „Ne, děkuji, já jedu na
kole!“


A ještě jedna fotka z vánoční diskotéky – hádejte, kdo je mumie!

Autoři článků: mladí hasiči, šéfredaktor: Eva Jelenová, foto a grafická spolupráce Eva Jelenová ml.
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