SOPTÍK
Časopis mladých hasičů Rozsochatec
č.1/2O10
Po delší pauze je tu konečně další číslo Soptíka.Přečtěte si co se
u nás událo koncem roku 2009 a začátkem toho letošního.

Víte, že mladí hasiči mají také svá práva a povinnosti?
Mladý hasič je oprávněn:
a) přiměřeně svému věku se podílet na činnosti sdružení, zvlášť činnosti kolektivu
mladých hasičů, jednání tohoto kolektivu se zúčastňuje s rozhodujícím hlasem
b) být volen a volit do rady kolektivu mladých hasičů,
c) nosit stejnokroj
d) po dovršení věku 15 let volit na valné hromadě výbor SDH
e) být přítomen jednání valné hromady sboru.

Mladý hasič je povinen:
a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení,
b) přiměřeně svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru, popř.kolektivu mladých
hasičů,
c) usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností,
d) chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení,
e) řídit se a respektovat pokyny vedoucího a instruktora.
/Výňatek ze Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů SH ČMS/
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Jak dopadlo klání o zlatého hasiče 2009?
1. Doležánová Pavla

73 bodů

2. Hornová Aneta

65

3. Hornová Jana

64

4. Pelikánová Pavla

61

5. Doležán Ondřej

58

6. Pazderková Veronika

57

7. Hyršová Tereza, Pešoutová Tereza

56

8. Svoboda Dominik

53

9. Svobodová V.,Šulistová M.,Kubátová D.,Vašáková K. 51
10. Jeřábek Vojtěch

50

11. Pelikánová Petra, Špilková Jana

47

12. Zadina Jan, Zadinová Veronika

43

13. Jelínková Radka

42

14. Mištová Marie

40

15. Zadina Lukáš

35

16. Haláková Adéla

21

Vánoční hasičák
Dne 16.října jsme měli opět hasičák a jelikož už vydatně sněžilo, tak jsme se schovali
v kabině. Nevěděli jsme, co máme dělat a tak jsme psali Ježíškovi o různě věci. Když
už všichni dopsali,čekalo nás velké překvapení. Slyšeli jsme zazvonit zvoneček a v ten
okamžik nám došlo, že nás Ježíšek přišel navštívit. Když jsme přišli do místnosti, viděli
jsme spousty svíček,vánoční řetězy,cukroví a velikánský dáreček! Vzali jsme si cukroví
a pak jsme rozbalili dárek. Bylo v něm několik igelitových sáčků a v nich čokoládka a
bonbony. Když jsme si všichni vzali dáreček ,někteří si mohli vzít i malého andílka
v různých barvách. Až na tu strašnou zimu se hasičák vydařil.
/T.Hyršová a T.Pešoutová/

Výroba jablíček
Dne 27.11. jsme se všichni sešli v přísálí obecního domu, abychom vyrobili něco na
chystanou akci Jablkobraní. Z keramické hmoty jsme vykrojili jablíčka, která jsme po
ztvrdnutí namalovali temperkami. Výrobek jsme pak použili jako dekoraci na větvičky.
/Aneta Hornová, Pavla Doležánová/
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Dne 11.prosince v 19:00 jsme se sešli v obecním domě na výroční valné hromadě hasičů. Někteří z nás
už přišli o půl sedmé , aby si napsali testy velitel a preventista, které jsme všichni úspěšně udělali.Zde
proběhla také soutěž o nejhezčí obrázek na téma hasičů. Tu vyhrála Pája Pelikánová za starší a za mladší
Míša Šulistová. Pak čtyři z nás četli celoroční práci mladých hasičů.. Čekalo nás také výborné
občerstvení, které nám moc chutnalo. A na závěr jsme všichni nastoupili do řady a dostali jsme krásné
zlaté medaile za vzornou reprezentaci našeho SDH.Všichni jsme byli překvapení. Byl to hezký večer.
/Tereza Pešoutová/
Podmínky odbornosti velitel splnili:
Doležán Ondřej
Pelikánová Pavla
Zadina Lukáš
Podmínky odbornosti preventista splnili:
Pešoutová Tereza
Pazderková Veronika
Kubátová Denisa
Zadinová Veronika
Zadina Jan
Šulistová Michaela

Vánoční diskotéka 4.12.2010
Mladí hasiči si jako každoročně uspořádali Mikulášskou diskotéku. Přišel se na nás podívat i čert a
anděl. Ti nám pak pomohli rozdat dárky, které jsme si přinesli. Nechyběla ani hudba, zábavné hry a
tancování. Všichni jsme si to moc užívali, jak mladší , tak starší, všichni tančili a připojili se i ke hrám.
Byl to nádherný večer plný legrace. A doufáme že i příští rok se sejdeme v tak hojném počtu.

/Hyršová Tereza/
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Sáňkování
Letošní zima nám nadělila
spoustu sněhu. Tak jsme se
dne12.2. rozhodli, že půjdeme
na kopec Padělík sáňkovat.
Uspořádali jsme i pár závodů,
při kterých to nejrychleji
jezdilo Marušce Mištové, Radce
Jelínkové a Dominiku Svobodovi.
Krásně jsme si to užili a těšíme se
na příští sáňkování.

/Ondřej Doležán/

FLORBAL

Během zimy jsme také chodili do školní tělocvičny. Hráli jsme tam různé hry a také se
učili zajímavé věci. Nejvíce nás baví hrát vybíjenou a florbal.
/Šulistová Míša/

Motýlci
Dne 5.3. jsme se sešli v přísálí obecního domu. Dělali jsme motýlky na záclony
maminkám k MDŽ. Jedna polovina stříhala a druhá kreslila na motýlky. Někteří motýlci
se nám opravdu povedli. Pak jsme si každý vyrobili jednoho motýlka pro sebe, abychom
si ho dali třeba do pokojíčku na záclonu.
/Veronika Pazderková/
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Výlet na Ronovec

Před velikonoci – 2.4. - byl výlet na Ronovec. I přesto, že napadl sníh, někteří z nás šli
hledat poklad. Ve 14,00 jsme se sešli na fotbalovém hřišti a vyšli jsme hledat poklad.
Po cestě jsme museli překonat mnoho překážek, jako třeba louže, bláto atd. Ale nakonec
jsme všechny překážky zdolali a došli jsme na Ronovec, kde nás čekal poklad. Hledali
jsme všude, kde se dalo, až jsme poklad objevili. Všichni byli rádi, že jsme ho našli.
Čekali nás bonbóny a čokoládová vajíčka. A pak jsme šli společně domů.
Tento den se krásně vydařil.
/Denisa Kubátová/

Akce „Čistá Vysočina“
Stejně jako v loňském roce, tak i letos jsme se zúčastnilispolu s ženami z naší obce
krajské akce „Čistá Vysočina“. Chodíme uklízet odpadky kolem silnice po celé naší obci.
Sešli jsme se na fotbalovém hřišti. Naše vedoucí nám rozdaly vesty a pytle různých
barev. Odpadky budeme totiž hned třídit. Rrozdělili jsme se do tří skupin. Pytlů jsme
nasbírali opravdu hodně. Za odměnu jsme dostali sladkosti od Svazu žen.
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Pálení čarodějnic
V podvečer posledního dubna jsme připravili stezku se soutěžemi pro děti i dospělé.
Každý zúčastněný dostal malou sladkou odměnu. Soutěžících bylo celkem 118 ze všech
věkových kategorií. Ze všech soutěžících byli vylosování tři vítězové. Stali se jimi Jan
Novák, Ondra Vašák a Jiří Novák nejmladší.
Na akci se sešli i místní čarodějnice Tu „nejkrásnější“ vybral starosta hasičů K.Pazderka
a velitel M.Dobrovolný. Vítězkou se stala Maruška Mištová, druhý byl čarodějník Vojta
Jeřábek a na třetím místě skončila budoucí hasička Adélka Rejzková. Zvláštní cenu
obdržela maminka čarodějnice Blanka Jeřábková s dcerou Kristýnkou.V 8 hodin byla
zapálena hranice a zábava pokračovala až do setmění.

Čarodějnici na hranici jsme sami vyrobili
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Obvodové kolo hry Plamen 2009/2010
Letošní obvodové kolo se konalo v Pohledu. Všichni jsme se moc těšili a chtěli jsme postoupit do
okresního kola. V našem obvodu máme silné soupeře – Kojetín, Čachotín, Pohled, Českou Bělou a
další. Bohužel mladším se nepovedly úplně dobře štafety a starší také nasbírali nějaké trestné body. Tak
to na postup nebylo. Postupovali z každé kategorie 2 družstva a my jsme vybojovali bronz, ale i tak to
nebylo špatné.
Celkové umístění: starší
l.Česká Bělá
mladší
l.Pohled
2.Kojetín
2.Česká Bělá
3.Rozsochatec
3.Rozsochatec
Někteří se také zúčastnili běhu jednotlivců, z našich byl nejlepší Lukáš Zadina – získal stříbrnou
medaili.
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Dětská liga ve Vepříkově
V neděli 13.června jsme se vypravilido Vepříkova na další ročník soutěže v požárním
útoku Dětská liga. Soutěžilo tam 12 starších kolektivů a 11 kolektivů mladších z celého
okolí. Měli jsme jen jeden pokus a velkou konkurenci. I když jsme útoky řádně
dokončili, čas ani jednoho našeho družstva na medaile nestačil. Mladší skončili na 8.
místě a starší na místě 11. Umístění nic moc, ale alespoň jsme vyzkoušeli naše nové
dresy, které nám navrhl David Dobrovolný. Moc se nám líbí, no posuďte sami.

Na fotce chybí Pája Pelikánová, Terča Hyršová a Áňa Hornová

Krátíme si dlouhou chvíli
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