
Zpráva o činnosti mládeže v roce 2012 

 

I v právě uplynulém roce 2012 tvořila práce s dětmi a mládeží velkou část 

činnosti našeho sboru. Kromě tradičních akcí se členové mládežnických 

kolektivů zapojili i do akcí pro ně zcela nových. To jak se jim to podařilo, se 

dozvíte z následující zprávy.    

Ke konci roku 2012 bylo členem našeho sboru 44 mladých hasičů a dorostenců 

ve věku do 18 let. Hasičská mládež tak tvořila 38% naší členské základny. 

V průběhu roku žádní členové kolektivů naši členskou základnu neopustili, 

naopak došlo k rozšíření naší členské základny. 

Do soutěží a celoroční činnosti se v roce 2012 aktivně zapojilo 32 dětí z našeho 

sboru a Václav Grulich z SDH Provoz. Všechny děti byly rozděleny do 1 

družstva mladších, 1 družstva starších a 1 družstva dorostenců. Ani v roce 2012 

jsme nezapojili žádné členy do soutěží dorostenců jednotlivců.  

Zimní, jarní a podzimní příprava družstev si vyžádala desítky hodin volného 

času, což kladlo vysoké nároky zejména na vedoucí jednotlivých družstev.   

Všichni vedoucí družstev mají požadovanou kvalifikaci k jejich vedení.  

Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 

Členem družstva mladších bylo v roce 2012 14 dětí. Podobně jako ostatní 

družstva se družstvo zapojilo do soutěžního ročníku hry Plamen zahajovacím 

Závodem požárnické všestrannosti, který se konal 6. října 2011 

v Houdkovicích. Zde obsadilo díky chybám na jednotlivých kontrolách celkové 

14. místo. V zimním období roku 2012 se pak v tělocvičně v Dobřanech 

připravovalo na vyvrcholení celého ročníku – okresní kolo hry Plamen. To se 

konalo ve dnech 25. – 27. května 2012 v Jílovicích. Družstvo zde statečně 

bojovalo a ve všech disciplínách se snažilo vymazat ztrátu v podzimní části 

ročníku. Deváté místo ve štafetě 4 x 60 m a zejména 12. místo v požárním 

útoku však nemohlo stačit na lepší než 5. místo v celkovém hodnocení. 

V disciplíně požární útok se družstvu dlouhodobě nedaří a bude proto třeba její 

nácvik podstatně zlepšit. Po okresním kole se družstvo společně s družstvem 

starších zúčastnilo dalšího ročníku Poháru hasičské mládeže v Opočně. Zde pak 

obsadilo 9. místo. Do nového ročníku hry Plamen vstoupilo družstvo ve 

stabilním složení, účastí v zahajovacím Závodě požárnické všestrannosti na 

domácí půdě zde v Bystrém. Zde po dobrém výkonu obsadilo 3. místo a 

vytvořilo si tak dobrý základ do jarní části soutěží. O týden později završilo 

soutěžní činnost roku 2012 účastí v závodě požárnické všestrannosti 

v Mezilesí, kde dvě soutěžní hlídky obsadily 11. a 13. místo.          



V družstvu starších působilo v uplynulém roce 10 dětí. Jediná obměna nastala 

v podzimní části roku, kdy jeden člen přestoupil do kategorie dorostenců. 

Stejně jako družstvo mladších se i družstvo starších zapojilo do zahajovacího 

Závodu požárnické všestrannosti v Houdkovicích. Zde obsadilo celkové 6. 

místo.  

Po celé zimní období dojíždělo družstvo společně s družstvem dorostenců do 

tělocvičny v Dobrušce. Zde se společně s družstvem malých atletů z Dobrušky 

pilně připravovalo na jarní soutěže. Za významnou metodickou pomoc při 

nácviku běžeckých dovedností tímto trenérům z TJ Dobruška velmi děkujeme.   

V jarní části roku bylo pro soutěžní družstvo naplánováno několik soutěží se 

záměrem získat co nejvíce soutěžních zkušeností. V Nízké Srbské družstvo 

zaznamenalo 2 neplatné pokusy a obsadilo 8. místo. O týden později, 12. 

května 2012, družstvo poprvé vyrazilo soutěžit O Pohár Malé Hané do Jevíčka. 

Z důvodu nemoci nestartovalo družstvo v plné sestavě. Přesto však za prakticky 

trvalého deště obsadilo celkové 6. místo. Pak už na družstvo čekalo tradiční 

vyvrcholení jarních částí soutěží – okresní kolo hry Plamen v Jílovicích. 

V běžeckých disciplínách zde družstvo podalo dobré výkony a jediným 

zaváháním tak bylo 6. místo ve štafetě požárních dvojic. Ve vyrovnané soutěži 

pak družstvo při rovnosti získaných bodů obsadilo díky horšímu pokusu 

v požárním útoku celkové 2. a tedy postupové místo do krajského kola. Krajské 

kolo se konalo ve dnech 16. – 17. června 2012 v Novém Městě nad Metují. Zde 

se naopak v běžecké části družstvu vůbec nedařilo. Chválit jsme naopak mohli 

bezchybně provedený požární útok CTIF a zejména těsné 3. místo v závodě 

požárnické všestrannosti. Při své první účasti v krajském kole obsadilo 

družstvo starších 7. místo. V měsíci červnu se družstvo starších zapojilo ještě 

do dvou soutěží nad rámec hry Plamen. Tou první byl Pohár hasičské mládeže, 

24. června 2012 v Opočně. Zde se družstvo umístilo na celkovém 4. místě. Na 

prahu prázdnin se pak šest členů družstva zapojilo do závodu v běhu na 60 m 

překážkami v Kvasinách. Radim Práza zde obsadil 5. místo ve své kategorii. 

Závěr prázdnin si pak družstvo zpestřilo vítězstvím v Hasičském klání 

v Křovicích, které se konalo 18. srpna 2012. Podzimní část přípravy družstva 

byla rozdělena do dvou částí – tradiční přípravy na zahajovací závod 

požárnické všestrannosti a do přípravy na kvalifikaci mladých hasičů na 

mezinárodní hasičskou soutěž ve Francii 2013. Zejména díky dobrému počasí 

se podařilo obě části přípravy úspěšně absolvovat. V zahajovacím Závodě 

požárnické všestrannosti na domácí půdě v Bystrém, 6. října 2012 družstvo 

zaslouženě zvítězilo. Vítězství si odneslo i ze Závodu požárnické všestrannosti, 



který se konal 13. října 2012 v Mezilesí. Zakončením soutěžního roku byla pro 

družstvo účast na kvalifikační soutěži v disciplínách CTIF, která se konala 28. 

října 2012 ve Skutči. Zde se za mrazivého počasí soutěžilo na téměř kompletně 

zasněženém stadionu o právo reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní 

hasičské soutěži 2013. V této kvalifikaci obsadilo družstvo celkové 4. místo, 

což na postup bohužel nestačilo. V disciplínách CTIF jsme však mohli od jara 

zaznamenat výrazný posun, který bude, doufáme pokračovat i v dalším období.          

Poslední soutěží, o které jsme se doposud nezmiňovali, byl 1. ročník Poháru 

starosty SDH Bystré v disciplínách CTIF. Zde obě domácí družstva vybojovala 

první místa.    

V roce 2012 pokračovalo ve své činnosti i družstvo dorostenců. To vstoupilo 

do soutěžního ročníku smolným závodem požárnické všestrannosti 

v Houdkovicích, který z důvodu zranění nedokončilo. V zimním období se pak 

připravovalo společně s družstvem starších v tělocvičně v Dobrušce na jarní 

soutěže. První postupovou soutěží roku bylo pro družstvo okrsková soutěž, 

která se konala 19. května 2012 v Olešnici. Zde se družstvu nepodařil ani jeden 

z pokusů v požárním útoku a družstvo tak obsadilo 11. místo. Druhého června 

2012 družstvo vyrazilo na okresní kolo soutěže dorostenců do Pohoří. Již od 

první disciplíny bylo bohužel jasné, že družstvo tentokrát do boje o postup do 

krajského kola nezasáhne. Dvě 4. a dvě 3. místa nemohla na vítězství stačit a 

družstvo tak obsadilo celkové 4. místo. V průběhu letní přestávky hledalo 

vedení kolektivu způsob, jakým výkony družstva zlepšit. Byla domluvena nová 

pravidla fungování družstva. Funkčnost těchto pravidel se poprvé, a doufejme 

ne naposledy, projevila v zahajovacím Závodě požárnické všestrannosti 

v Bystrém, kde družstvo vybojovalo 1. místo. Snad se tedy vrací doba, kdy 

bysterští dorostenci drželi čelní podstavení nejen v okrese, ale i v kraji. Kromě 

postupových soutěží se družstvo zúčastnilo i závodů Podorlické ligy v 

Houdkovicích a Opočně, kde obsadilo 15. respektive 12. místo.    

Kromě soutěžní činnosti se mladí hasiči v roce 2012 věnovali i plnění úkolů 

celoroční činnosti MH. Kromě tradičního čistění místní požární nádrže a 

zkoušek odbornosti navštívilo družstvo mladších ZOO ve Dvoře Králové nad 

Labem (1. května 2012), bazén v Kudowě Zdroji (5. května 2012) a obec 

Neratov, jejíž návštěvu spojilo s návštěvou muzea v Deštném (8. května 2012). 

Společně s družstvem starších se pak 14. října 2012 zapojilo do projektu 72 

hodin pro neziskový sektor v Sedloňově. Družstvo starších pak svoji celoroční 

činnosti rozšířilo o dvě nové akce. Tou první byl sběr starého papíru, který se 

v roce 2012 uskutečnil dvakrát (24. února a 24. listopadu). Tímto sběrem se 



podařilo pro činnost družstva získat cca. 3 500 Kč. Druhou akcí bylo zapojení 

družstva do Květinového dne pořádaného Ligou proti rakovině 16. května 

2012. Na konto boje proti této nemoci se podařilo vybrat 4 300 Kč. Finanční 

efekt těchto akcí však není tím nejdůležitějším. Důležitějším efektem je to, že 

všechny tyto akce si děti organizují zcela sami, od propagace až po úklid po 

akci. Zejména Richard Poul se projevuje jako velmi schopný organizátor. 

Mnozí členové sboru by si z podobné činnosti dětí měli vzít příklad pro svoji 

práci ve sboru.   

Jedním z úkolů pro vedení družstva bylo v uplynulém období obnovení tradice 

Her bez hranic. Podle dosavadních jednání se zdá, že tento úkol bude splněn a 

mladí hasiči tak budou moci znovu vyrazit za svými kamarády nejen z České 

republiky.     

Za práci v uplynulém roce je třeba především poděkovat vedoucím, kteří se na 

této práci podíleli: Michalu Dusílkovi, Daně Francové, Marii Martínkové, 

Adamu Novotnému a Marku Duškovi, kteří se ujali družstev mladších. 

Poděkování je třeba vyslovit i Jiřímu Tomášovi staršímu, Martinu Dědkovi, 

Leoši Ševcovi, Zdeňku Martínkovi a veliteli sboru Františku Sozanskému, bez 

jejichž pomoci by nebylo možné realizovat činnost kolektivu mladých hasičů 

ve výše uvedeném rozsahu. Poděkování náleží všem, kteří se podíleli na 

organizaci jarní soutěže a Zahajovacího závodu požárnické všestrannosti 

v Bystrém. Děkujeme rovněž p. Radku Poulovi za poskytnutí finančního daru 

při ZPV v Bystrém. Zapomenout nechceme ani na tolerantní rodiče, kterým 

tímto velmi děkujeme. 


