
Výroční zpráva SDH  Žlutava – oddíl Mladých hasičů za rok 2014 

 Oddíl mladých hasičů  SDH Žlutava (dále jen mladí hasiči) pod vedením bratrů Ing. 

Petra Šamši a sestry Marty Potočné čítal k datu 31. 12. 2014 celkem 16 mladých hasičů, z 

toho jsou 3 dorostenci.  V roce 2014 jeden hasič přestoupil do Napajedel a tři mladí hasiči 

ukončili činnost. V roce 2014 vstoupilo do řad mladých hasičů 5 nových členů. 

Mladí hasiči scházeli každý týden a to v pátek v budově hasičské zbrojnice, vždy na 

1,5 hodiny, aby se připravovali a cvičili na soutěž Plamen 2014 a další s tím spojené hasičské 

soutěže. V rámci zvyšování fyzické kondice se 1 x týdně scházeli v zimním období v místní 

sokolovně.  Starší žáci se scházeli společně se staršími žáky SDH Oldřichovice. Účelem 

společných schůzek je vytvoření společného družstva starších žáků a účast na hasičské soutěži 

Plamen 2014 - 2015.   

1.  Dne 5. ledna 2014 si mladí hasiči vyšli pěšky na Kudlovskou dolinu.  Po dobu 

pochodu plnili disciplíny stanovené směrnicemi „PLAMEN“ jako je orientace mapy 

v terénu a určení azimutu, šplh na vodorovném laně, úvazy určených uzlů, základy 

zdravovědy a v závěru střelba na nepohyblivý cíl. Po úspěšném absolvování disciplín 

si v cíli účastníci pochodu opekli buřty a poté se přesunuli na hasičskou zbrojnici, kde 

společně s rodiči, které ing. Petr Šamša informoval o akcích mladých hasičů, proběhlo 

zakončení úspěšné lednové vycházky. 

2. 18. ledna – účast mladých hasičů na uzlovací soutěži „Malenovický suk“. Družstvo se 

umístilo na 9 místě. 

3. 15. února – v okrskovém uzlování v Pohořelicích proběhla soutěži ve vázání lodního 

uzlu, tesařského uzlu, zkracovačky a úvazu na proudnici. Družstvo starších žáků a 

mladších žáku se umístilo na třetím místě a každé si odvezlo domů pohár. 

4. 23. února – se konaly zkoušky odbornosti v Kvítkovicích. Odborku strojník a 

preventista úspěšně složil Kryštof Zpěvák, odbornost kronikář  Tereza Paseková, 

Markéta Plášková a Petr Bureš. 

5. 23. března – se mladí hasiči zúčastnili v kongresovém cent Zlíně představení Čert a 

Káče. Toto představení předvedli herci Dětské opery Zlín. Hlavní roli zde hrál náš 

člen Ondřej Šamša. Vstupné na představení bylo hrazeno SDH Žlutava. 

6. 29. 3.se zúčastnila družstva mladších a starších žáků branného závodu „Štípský 

beránek“. Družstvo starších žáků se umístilo na 10 místě z 27 družstev a mladší žáci 

se umístili na 8 místě z 24 družstev.  

7. 30. 3. – na Okresním uzlování v Březůvkách se mladší žáci umístili na 4. místě a starší 

žáci na 9. místě. 

8. 30. dubna - dvě naše družstva dorostu soutěžila na požárnické všestrannosti „KviNap 

2014“. Soutěžní družstvo ve složení Petr Bilík, Radek Kocián a Jaroslav Hána skončili 

na krásném třetím místě a družstvo smíšené ve složení Kateřina Paseková, Ondřej 

Šamša a Tomáš Hostinský se umístilo na 4 místě. 

9. 13. 4. se zúčastnil vedoucí mladých hasičů Ing. Petr Šamša porady zaměřené na 

„Plamen 2014“. 



10. 1. 5. se účastnilo družstvo starších žáků pohárové soutěže v Bohuslavicích. Umístili se 

na 7. místě. 

11. 8. 5.  se prezentovali mladí hasiči při pohárové soutěži „Memoriál Karla Pavlíka“ ve 

Žlutavě.  

12. 18. května se mladí hasiči zúčastnili jarního kola hry „Plamen“ v Otrokovicích, kde se 

umístili na celkovém jedenáctém místě. 

13.  28 – 29. 6. jsme navázali družební přátelství s mladými hasiči SDH Rudimov.  Toto 

bylo stvrzeno  při slavnostním přijetí na obecním úřadě Žlutava statutárními zástupci 

obou obcí do kronik mladých hasičů.    

14. Ve dnech 27. 7 – 9. 8.  se zúčastnili starší žáci Radek Kocián a Tomáš Hostinský a 

Ondřej Šamša „Letní školy instruktorů v Jánských koupelích“.Na konci kursu úspěšně 

složili zkoušky a získali odbornost „Instruktor II. a III. třídy. Vyslání účastníků včetně 

pobytu bylo hrazeno  SDH Žlutava.  

15. 6. 9. se zúčastnili starší žáci okrskové soutěže v požárním útoku v Napajedlích, 

kde se umístili na 2. místě. 

16. 26. 9. se zúčastnil vedoucí mladých hasičů ing. Petr Šamša porady v obci Držková 

k podzimnímu kolu hry „Plamen“.  

17. V měsíci září byla pro mladé hasiče vyrobena a umístěna do budovy hasičské 

zbrojnice uzlová stěna za účelem trénování. Stěna byla vyrobena svépomocí. 

18. 11. 10. Podzimní kolo hry „Plamen“ se  konalo v Kaňovicích. Za SDH Žlutava 

nastoupilo smíšené družstvo. Naši starší žáci jsou po podzimním kole na krásném 

průběžném 7. místě z 22 družstev. 

19. Od 19. 12. chlapci začali navštěvovat saunu v místní školce. Saunu budou navštěvovat 

1x za 14 dnů v pátek. Děvčata se účastnila schůzek se sestrou Martou Potočnou na 

hasičské zbrojnici. 

Závěrem chci poděkovat sestře Martě Potočné, mladým instruktorům Petru Bilíkovi, 

Radku Kociánovi, Tomáši Hostinskému a Ondřeji Šamšovi za vydatnou pomoc vedoucímu 

mládeže. Ale především samotnému vedoucímu ing. Petru Šamšovi za příkladnou práci 

v přípravě a výchově oddílu mladých hasičů. 


