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Co to je CTIF?
Už několikátý rok jsou součástí okresního kola hry Plamen dvě nové disciplíny – štafeta a útok
CTIF,ale co to vlastně znamená CTIF? Pod touto zkratkou /z francouzského: COMITÉ TECHNIQUE
INTERNATIONAL DE PREVENTION ET D`EXTINCION DU FEU/ se v českém překladu skrývá název
Mezinárodního technického výboru pro prevenci a hašení požárů, což je nejvýznamnější celosvětová
organizace hasičů. Tento výbor byl založen v Paříži již v roce 1900. Podle stanov CTIF se může stát
jeho členem kterýkoliv stát světa, který je v organizaci zastoupen vlastním národním výborem. V
současné době má 43 členů, včetně České republiky, která je v CTIF zastoupena od jeho založení.
Sídlem CTIF je Paříž. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů, které volí prezidenta CTIF a
jmenuje generálnílho sekretáře. Je svoláváno pravidelně 1x za rok. Jednou za 4 roky se koná
mezinárodní soutěž dospělých hasičů z celého světa a jednou za dva roky světová soutěž mládeže.
Pro tyto soutěže se běžně používá výraz „Hasičská olympiáda“. Příští světová hasičská soutěž CTIF se
bude konat v termínu 19. - 26. července 2009 v Ostravě.

/Čerpáno z časopisu Hasíkovy novinky/

Vítězný tým mladších z oblastního kola hry Plamen
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VÝROBA DÁREČKŮ K MDŽ

Dne 19.2.2009 jsme se my,
mladí hasiči, sešli, abychom
vyrobili pár drobností pro
naše maminky
k Mezinárodnímu dni žen.
Nejprve jsem vyrobili
přáníčka z tvrdého papíru,
který jsme ozdobili velkým
srdíčkem s hliníkovou
hvězdičkou a dovnitř napsali
své přání. Na závěr, jsme si
ještě každý mohl vyrobit
sluníčko ze speciální
keramické hmoty. Za týden
jsme se sešli znovu. Tento
den jsme dodělávali sluníčka,
a to tak, že jsme je nabarvili
různými barvami. Tím to ale nekončilo. Jako další překvapení k MDŽ jsme mohli
mamince vyrobit přívěšek na krk, který p. Dobrovolná připravila už minule. Na nás bylo
nabarvit a přelakovat ho. Svoje výtvory jsme si odnesli domů. Zbylé výtvory byly poté
rozdány na „posezení u příležitosti MDŽ“, který pořádal Český svaz žen Rozsochatec
pro své členky. Všechno se povedlo a doufáme, že se všem dárečky líbily.
Doležánová P.,Hornová J.,Hornová A.

Velikonoční dekorace
Dne.20.3. jsme se sešli v obecním
domě, abychom vyrobili velikonoční
dekorace. Vyráběli jsme pohlednice,
květináče s listím, mechem a vajíčky,
barvili jsme i samotná vajíčka, ale
většina se použila na květináče,
barvili jsme i na sklenice. Tyto
výrobky se dostali na výstavu, která
se konala po vynášení smrti. Pak jsme
vše důkladně uklidili a vzali si jeden
krásný květináček domů. Všechny
výrobky se nám velmi vydařily.
Pešoutová Tereza
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NETRADIČNÍ HASIČÁK

Dne 10.4. jsme jako každý týden měli hasičák, ale tenhle byl něčím netradiční. Když nám trénink
skončil, čekalo na nás překvapení. Šli jsme si zahrát hru na způsob šipkované. Utvořili jsme dvě
družstva. Cesta k pokladu nebyla jednoduchá. Museli jsme jít po vyznačené trase, hledat lístečky a plnit
úkoly na nich napsané. To družstvo, které splnilo úkol jako první (a také správně) dostalo indicii (mapu,
letopočty, obrázky, různé údaje aj.). Pomocí těchto nápověd jsme museli přijít na jednu významnou
památku ČR. Nakonec zvítězilo naše družstvo, protože jsme správně uhodli skryté slovo „Karlštejn“.
Nakonec jsme museli do lesa, abychom si skrytý poklad našli sami. Sladká odměna neminula nikoho.
Počasí nám vyšlo a tak se nám to všem líbilo.
Pavla Doležánová

Úklid Rozsochatce
24.4.jsme se sešli, abychom uklidili
Rozsochatec. Sraz byl na fotbalovém
hříšti, kde jsme se rozdělili do skupin.
Každá skupinka šla do jiné části
vesnice, rozdělili jsme odpadky do
skla, papíru a plastu. Pomohly nám i
ZO ČSŽ. Všichni jsme se pak sešli u
obecního úřadu, kde jsme vyhodili
odpadky do kontejnérů a dostali
nanuk, jako odměnu za pomoc při
úklidu.
Tereza Hyršová
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Pálení čarodějnic
Stalo se již tradicí, že v poslední dubnový den pořádá v naší obci ,,Pálení čarodějnic" Sbor
dobrovolných hasičů. V 17 hodin se sešli na fotbalovém hřišti všichni ti, kteří se přišli pobavit a
zasoutěžit si.Soutěže pro děti i dospělé připravili opět mladí hasiči, kteří se v tento den proměnili v
čarodějnice. Soutěžilo se v hodu na cíl, na plechovky, přenášely se lentilky brčkem, skákalo se v pytlích,
malovalo se a i v některých hasičských disciplinách - běh po kladině, rozhazování a svinování hadic,
střílení ze vzduchovky. Letos se zúčastnilo opět více soutěžících než v předcházejících ročnících,
celkem 133 malých i velkých.
Vyhlášení soutěže ,, O nejkrásnější čarodějnici " provedla odborná porota pod vedením starosty SDH p.
Pazderky. Vyhlášení proběhlo až po pořádném dešti a bouřce. I přes závěrečnou nepřízeň počasí téměř
všichni vytrvali. Čarodějnicí roku 2OO9 se stala nejmladší mladá hasička Radka Jelínková. Také byly
vyhlášeny výsledky soutěže. Všech 133 soutěžních lístků bylo slosováno a vyhrála opět mladá hasička
Denisa Kubátová.
Dobrovolná Miluše
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Oblastní soutěž Rozsochatec
8. 5. 2009 se konala oblastní soutěž mladých hasičů tady u nás v Rozsochatci. Zúčastnil se jí 5 družstev
starších a 9 družstev mladších. Soutěžilo se v disciplínách: štafeta dvojic, štafeta 4x60, požární útok a
pro dobrovolníky tu byla štafeta pro jednotlivce. My, starší, jsme už od začátku nedoufaly že bychom
mohli obsadit první nebo druhé místo a postoupit tak do okresního kola. Po pokažené štafetě dvojic díky
diskvalifikaci, která podle nás nebyla udělena správně, se naše nálada o 100% zhoršila. Naštěstí se nám
štafeta 4x60 povedla, a ani v útoku jsme si nevedli špatně. Největší překvapení na nás čekalo na
vyhlašování výsledků soutěže. Neuvěřitelná radost vypukla, když jsme se dozvěděli, že jsme první.
Mladší družstvo zabodovalo, a obsadilo taktéž první příčku jako my. Ve štafetě jednotlivců jsme také
neudělali ostudu. Pavla Pelikánová se umístila na 3. místě a Petra Pelikánová na krásném 2. místě. Moc
se těšíme na okresní kolo do Havlíčkova Brodu a doufáme, že se nám podaří postoupit i na kraj.
Doležánová P.

Vítězný tým starších z oblastního kola hry Plamen
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