Zpráva o činnosti dětí za rok 2010
V letošním roce pracovalo v oddíle celkem 35 registrovaných dětí, včetně dorostenců.
V porovnání s ostatními roky došlo k značnému nárůstu především malých dětí. A proto
jsme se zúčastnili i více soutěží než minulé roky. Jako každý rok tak i ten letošní jsme se
věnovali především přípravě na hru Plamen. Motivováni jsme byli tím, že letošní ročník
jarního kola hry Plamen se odehrál v areálu u rybníka, což bylo naší výhodou. Zastoupení
jsme měli ve dvou kategoriích: mladší, starší. Všichni byli úspěšní, mladší obsadili 3. místo a
starší 4.
Další úspěšnou soutěží pro nás bylo okresní kolo mladých hasičů, které se konalo
v Havlíčkově Brodě. Pro tuto soutěž jsme se rozhodli takřka ze dne na den a i p řes to
kategorie mladších nezaváhala a obsadila krásné 4. místo. Kvůli této reprezentaci jsme byli
donuceni vypracovat konečně kroniku, což je dobře protože můžeme zpětně vše
připomenout. Dále jsme se účastnili soutěží ve Vepříkově, Golčově Jeníkově a v Kameni,
tady se jednalo vždy o požární útok.
Musím však podotknout, že soutěž v Kameni byla výjimečná a to z toho důvodu, že se
konala v novém složení družstva mladších, považujeme to za přínosné, protože tyto děti
mohly svoje dovednosti vyzkoušet naostro. Každá zkušenost je dobrá.
V červnu jsme poprvé stanovali u rybníka. Byla to velmi zdařilá akce, která byla ukončena
předvedením požárního útoku v rámci hasičského dne. Podívali jsme se na Doubravku, starší
připravili pro menší představení pověstí.
V létě jsme absolvovali s 16 dětmi čtyřdenní výlet v Štěpánově u Skutče. Tento výlet byl
spíše pojat jako družba s místním sborem resp. s místními dětmi ale i přesto se vydařil jak po
stránce zázemí, tak i ze strany počasí, které nám vyšlo vstříc. Těšíme se, že nás Štěpánov
toto léto navštíví a v družbě budeme pokračovat.
V tuto chvíli máme za sebou i podzimní kolo hry Plamen. Zúčastnila se 4 družstva – dvě
mladší a dvě starší. První hlídka starších se umístila na 6. místě a druhá na 17. místě z 39
družstev. První hlídka mladších se po zranění nedoběhla a druhá hlídka se umístila na 16.
místě ze 41. družstev. Za tyto výkony si děti zasloužily odměnu, proto jsme navštívili Láďu a
objednali jsme dětem poháry.

Na nácvik podzimního kola hry Plamen jsme využili areál u rybníka, v současné se
pravidelně scházíme v klubovně nad hasičskou zbrojnicí, kde se věnujeme odbornostem.
Využil nabídky KD Junior a zúčastnili jsme se pohádkové mánie s přespáním z 16. na 17.
listopadu.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám umožňují připravovat se na soutěž, starají se o
techniku a tráví s námi svůj volný čas při nácviku útoku. Poděkování patří i rodičům děti,
kteří si často musí přizpůsobovat svůj rodinný program tak, aby s námi jejich děti mohly
trénovat.

