SOPTÍK
Časopis mladých hasičů Rozsochatec
č.3/2OO9
Nové číslo Soptíka je tu! Na úvod trochu teorie:
Mladý hasič
Mladým hasičem se dle stanov SH ČMS může stát chlapec nebo děvče ve věku od 6 do
18 let, souhlasí-li s jejich členstvím zákonný zástupce a kolektiv mladých hasičů, pokud
ve sboru působí. Závaznou podmínkou pro členství je souhlas se stanovami SH ČMS a
programem činnosti mladých hasičů..
Mladý hasič je řádným členem SH ČMS.

Zásady mladých hasičů
a) prohlubovat si svoje znalosti a dovednosti v požární ochraně
b) poznávat a chránit přírodu, poznávat historii naší vlasti a historii hasičského hnutí
c) být čestným, ukázněným a kamarádským, aktivně pracovat v kolektivu mladých
hasičů, spolurozhodovat o jeho činnosti a pomáhat tam, kde je to zapotřebí
d) soustavně pečovat o své zdraví a celoroční systematickou činností zvyšovat svou
fyzickou a psychickou kondici, ověřovat ji prostřednictvím soutěží.
/Výňatek ze Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů SH ČMS/
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23. 5. 2009 Okresní kolo hry Plamen Havlíčkův Brod
Okresní kolo hry PLAMEN 2008/2009 mladých hasičů se konalo v sobotu 23. května v Havlíčkově
Brodě na hasičském stadionu Dukla. Sjela se zde nejlepší družstva z celého okresu. Okresní soutěži
předchází oblastní kola soutěží a ti, kteří tato kola vyhrají, postupují do okresního kola. Naše starší i
mladší družstvo toto kolo vyhrálo 8. května, a tak postoupilo do okresního kola. Mladší družstva soutěží
v požárním útoku, štafetě 4x 60 m s překážkami a štafetě dvojic.
Starší družstva mají o dvě mezinárodní discipliny více, a to o požární útok CTIF a štafetu CTIF. Do
celkového umístění se započítává i umístění z podzimního závodu požárnické všestrannosti a celoroční
činnost, která je zapsána v kronice. Starší družstvo se umístilo na 4. místě a mladší družstvo na 7. místě.
Staršímu družstvu pouze o jeden bod uteklo 3. místo.
Každým rokem odborná rada mládeže uděluje diplom ,, Za nejhezčí kroniku " a ten jsme v letošním roce
získali my.
/Dobrovolná M./

. Při útoku CTIF

Výlet do Počátek
Dne 31.července jsme se vydali na projížďku na koně do Počátek. Přes cestu jsme
rozdávali papírky s úkoly na branný závod. Když jsme přišli, tak nás přivítala paní Alena,
jmenovalo se to tam Jízdárna Šemík Počátky.Měli několik koní, z toho tři koně
z Rozsochatce. Paní Alena nás provedla po jízdárně. Potom jsme se každý projel na koni
Šedík, jmenoval se tak protože byl celý šedý. Rozloučili jsme se všemi koňmi i paní
Alenou. Při zpáteční cestě jsme plnili úkoly, které jsme posbírali při cestě do Počátek.
U koní se nám velice líbilo a doufáme že se tam budeme moc podívat znovu.
/T.Pešoutová,T.Hyršová /
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Hasičská soutěž Vepříkov

Konečně medaile!

V neděli 14. června jsme se zúčastnili hasičské soutěže ve Vepříkově. Soutěžilo se
pouze v požárním útoku. Našemu družstvu mladších se velice dařilo a obsadili
druhé místo. Nám, staršímu družstvu, se nepovedlo sání a proto jsme skončili
předposlední. Počasí nám přálo a tak se den vydařil.
/Doležánová P., Hornová J., Hornová A./

První prázdninový hasičák

Terča v akci

První prázdninový hasičák jsme strávili netradičně. Rozdělili jsme se na dvě družstva cca po
sedmi. Ve skupinách jsme soutěžili v sestřelování plechovek vodou pomocí džberové stříkačky.
Někteří z nás se nechali i sami postříkat, což bylo v letním horkém dni osvěžující. Byl to zajímavě
strávený hasičák.
/Doležánová P., Hornová J., Hornová A./
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. Nejmladší a nejpracovitější

Stanování
Od 18.-20. srpna jsme stanovali v Hajkách. Sešli jsme se v 5 na fotbalovém hřišti se všemi našemi
věcmi, které nám pan Doléžán odvezl na místo hasičským autem. Když jsme přišli ke stanu,
rozebrali jsme si věci a připravili si lůžka ve velkém vojenském stanu. Hráli jsme různé hry. Jako
večeři si každý z nás opekl párek. Po setmění jsme si navzájem po skupinách udělali malou stezku
odvahy. Když nám skončily noční hlídky, šli jsme spát.
Druhý den po snídani jsme se vydali k Zálesí k rybníku, kde se někteří z nás vykoupali a svezli
na Lochnesce. Kolem poledne jsme vyrazili nazpět k tábořišti. Udělali si oběd /bramborový guláš/
a šli odpočívat. Po odpočinku byla vodní bitva, při které jsme se všichni vzájemně pokropili. V
letním horku to bylo moc příjemné. Na večeři jsme si uvařili špagety, moc nám chutnaly. Večer
přišli na návštěvu rodiče. Nikdo nečekal náhlý příjezd hasičského záchraného sboru kraje
Vysočina z Chotěboře. Předvedli nám hasičské auto a jeli zpět na základnu. Když už byla tma,
čekala nás velká stezka odvahy, která byla velice strašidelná. Po stezce jsme utahaní a vystrašení
šli spát. Ráno jsme se nasnídali, sbalili se a šli domů. Byly to vydařené tři dny plné legrace. Příště
to určitě rádi zopakujeme.
/Hornová A., Hornová J., Doležánová P./
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Poslední letošní soutěž

Dne 10. 10. 2009 se konal V Nové Vsi u Chotěboře branný závod. I přes velikou zimu se zúčastnilo
celkem téměř 100 družstev. Celá soutěž trvala od devíti asi do tří. My jsme měli celkem dvě družstva
starších a dvě družstva mladších. Trasa mladších byla dlouhá 2km a starších 3km. Po cestě jsme plnili
různé úkoly ,např.střelbu ze vzuchovky, topografii, určování azimutu, zorientování mapy , lezení po
provaze, vázání uzlů, zdravověda a další....Po namáhavém běhu jsme poobědvali.Šťavnatý řízek nám
přišel velice k chuti. Nakonec starší družstvo A skončilo na 5. místě, družstvo B. na 4. místě. Mladší
skončili na 25.místě a na 10. místě. Byl to vydřený víkend plný zábavy.
A. Hornová, J. Hornová, P. Doležánová
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Branného závodu se zúčastnilo všech 20 dětí z našeho SDH, včetně nejmladší Adélky Halákové. Všem
patří velký dík za vzornou reprezentaci Rozsochatci.

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

6

