Zpráva o činnosti mladých hasičů v roce 2020

Jako každý rok začínáme zprávu statistickými údaji. Ani letos to nebude jinak. K 31. 12. 2020 bylo
v našem sboru evidováno 35 mladých hasičů, o které se aktivně starají 4 vedoucí a 2 instruktoři.
V našem kolektivu pracujeme s kategorií přípravky, mladších, starších žáků a dorostu.
Rok 2020 změnil naše životy, obrátil je naruby. Nový virus „COVID 19“ se stal součástí našich životů.
V době koronavirové pandemie je důležité, aby se lidé nesetkávali ve větším počtu, a proto jsme i my
omezili náš kroužek Mladých hasičů na minimum.
Schůzky mladých hasičů probíhaly každou středu a čtvrtek. Bohužel jen v měsících leden, únor,
část března a pak po celý měsíc září. V Zimních měsících, jsme trávili čas v klubovně hasičské
zbrojnice, kde jsme zdokonalovali základní dovednosti mladých hasičů, také jsme navštěvovali
tělocvičnu místní Základní školy. Připravovali jsme se na plnění „hasičských odborek“. Jedná se o
celostátní vzdělávací systém určený právě mladým hasičům zaměřený na vědomosti a dovednosti
jednotlivých odborností. Pro letošní rok jsme se zaměřili na odbornost preventista a strojník. Bohužel
byl termín zkoušek naplánovaný na 26. 3. 2020 a vzhledem k situaci, jsme byli nuceni zkoušky zrušit.
Na začátku podzimu jsme pilně trénovali požární útok. Připravovali jsme se na naší soutěž Zbůšskou
Osmu, která bohužel jako všechny ostatní soutěže byla zrušena. Našim záměrem je vytáhnout děti
od počítačů, telefonů, nabídnout jim hry, kamarády a pocit, že někam patří.
Vedoucích mladých hasič v březnu absolvovali odbornou přípravu zakončenou zkouškou II. a III.
stupně. V našem kolektivu MH máme celkem dva vedoucí se zkouškou II. Stupně a šest vedoucích se
zkouškou III. stupně. Také v našem kolektivu máme dva kvalifikované rozhodčí, kteří si pravidelně
svou licenci obnovují.
Velmi nás mrzí zrušení 5. hasičského soustředění na Podhájí, které pravidelně pro naše členy
pořádáme. Ale z důvodu bezpečnosti a zdraví našich dětí jsme se s ohledem na mimořádnou situaci
takto rozhodli.
Vzhledem ke spoustě zrušeních akcí, nám zbylé finanční prostředky posloužili pro dovybavení
celého kolektivu MH. Zakoupili jsme pracovní stejnokroje PS II, kompletní sadu nových sportovních
hadic pro požární sport a spoustu drobného materiálu a potřeb pro volnočasové aktivity kroužku.
Velmi si vážíme finanční podpory, kterou nám poskytuje naše obec. Doufáme, že i nadále nám
bude obecní zastupitelstvo nakloněno.
Na závěr bychom rádi poděkovala všem aktivním vedoucím a to Josefu Gütlerovi, Martinu
Šmolíkovi, Anitě Bittenglové, Martině Šmolíkové, Denise Nesvadbové za jejich čas a obětavost při
vedení tohoto kroužku. Také sboru, který nám zajišťuje materiál a technickou pomoc.
I když rok 2021 nezačal zrovna moc dobře, doufáme, že již na jaře budeme moci opět obnovit a
zahájit svoji činnost s dětmi.

