
ZPRÁVA VEDOUCÍCH KOLEKTIVU MH ZA ROK 2019
V loňském roce působilo v oddíle mladých hasičů 31 dětí. Na jaře se k nám připojily 3 děti a na

podzim také 3. Je nutné zdůraznit, že se tyto děti aktivně účastní činnosti, a to nás velmi těší.

Jako každý rok je pro nás stěžejní soutěž hra Plamen a Havlíčkobrodské turné. Nezanedbali jsme
ani charitativní aktivitu Český den proti rakovině. Na konto Ligy proti rakovině jsme zaslali 8722 Kč.
Tato akce je už tak tradiční, že kdybychom vám kytičky nenabídli, asi byste se divili, a to je moc fajn.
Na podzim jsme se účastnili  akce 72 hodin. Troufneme si říci, že tato "nehasičská" akce je už tak
tradiční jako zmiňované kytičky.

O prázdninách v srpnu jsme si udělali víkendové soustředění ve Ždírci nad Doubravou. Soustředění
jsme uskutečnili ve spolupráci s SDH Bezděkov. Dohromady se nám sešlo 26 dětí. Myslíme si, že se
nám víkend vydařil a na některé hry nikdo z nás nezapomene. Jsme rádi, že máme s Bezděkovem tak
dobré vztahy a po víkendovém soustředění jsou ještě lepší.

Teď už se dostáváme k tzv. hasičině. Přípravu jsme začali výročkou v ZŠ Maleč, kde jsme přespali z
15.2 na 16.2.  2019.  Na jaře nás čekalo jako první  obvodové kolo hry Plamen, které se konalo v
Bezděkově. Zde se účastnily 2 družstva mladších. Mladší A skončilo na 1. místě a mladší B se umístily
na příčce šesté, byl to veliký úspěch, protože toto družstvo běželo úplně poprvé. Do starší kategorie
nastoupilo pouze jedno družstvo, které ale se vší parádou dokázalo zvítězit. Do okresního kola nám
tedy postoupila 2 družstva. Okresní kolo se konalo v Havlíčkově Brodě 25.5.2019. Na této soutěži
nám to znovu zacinkalo. Mladší družstvo obsadilo stříbrnou příčku. Starší skončily sedmí.

Havlíčkobrodské turné bylo zahájeno 2.6.2019. ve Ždírci nad Doubravou, kde jsme si to velice užili,
protože bylo velké teplo a osvěžení v  kádi  bylo i  trošku příjemné pro všechny,  co se nedokázali
ubránit. Další turné nás čekalo v Nové Vsi u Světlé, kde jsme si naopak užili pořádnou zimu a déšť.
Tady se nám moc nedařilo  a obsadili  jsme horší  příčky.  Po prázdninovém odpočinku jsme znovu
vyrazili na turné tentokrát do Habrů. Toto turné nám vždy vychází na naší pouť, ale to nás neodradí a
zúčastnili  jsme se  soutěže  se  všemi  družstvy  a  vyplatilo  se.  Mladší  A  si  vybojovali  druhé  místo.
Zároveň se nám ale nedařilo, protože právě tady jsme dostali to jediné "déčko" za celé turné. Moc
nás to mrzelo, jelikož to byli naši nejmenší, kteří měli tak dobře nakročeno. Poslední turné se konalo v
Herálci  15.9.2019.  Těšili  jsme  se  opět  z druhého  místa  mladšího  A.  V  Herálci  jsme  se  dozvěděli
celkové  výsledky  Havlíčkobrodského turné.  Mladší  nám skončili  čtvrtí  pouze  o  2  body,  dále  pak
třináctí a sedmnáctí. Starší  obsadili  příčku patnáctou a devatenáctou. Je třeba připomenout,  že v
každé kategorii bylo kolem 35 družstev.

Po skončení turné jsme začali trénovat na branný závod. Nechyběl tedy i zkušební závod, který
jsme uskutečnili okolo Bezděkova ve spolupráci s SDH Bezděkov.

5.10.2019 jsme absolvovali závod požární všestrannosti v Nové Vsi u Světlé se čtyřmi družstvy.
Bohužel  jsme  nedokázali  vytvořit  družstev  více,  ale  snažili  jsme  se,  aby  děti  byly  spokojené  a
propůjčili  jsme  jich  pár  do  Bezděkova.  Mohly  se  tedy  účastnit.  Na  jaře  budeme  pokračovat  se
štafetami a útoky.

Závěrem bychom chtěli  poděkovat  všem,  kteří  nám vytváří  podmínky  pro  činnost.  Především
rodičům a hlavně sboru, který nám zajišťuje materiál a stará se o areál u rybníka. To největší dík však
patří  Jitce  Rutschové.  Za  mnohaletou  činnost  s  mladými  hasiči,  za  to,  kolik  dokázala  odchovat
generací dětí, a hlavně za to, že se nadále podílí a organizuje charitativní akce. Takže DÍKY!
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