Otavský Plamínek – projekt (spolu)práce s dětmi
Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasičský
záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).
Otavský Plamínek je příkladem naší práce s dětmi a mládeží a formou spolupráce všech
zainteresovaných subjektů okresu Strakonice.
Projekt byl založen se záměrem zvýšit úroveň vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva,
zejména pak dětí a mládeže v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, krizového řízení
a integrovaného záchranného systému. Organizátoři si od samého počátku vytyčili cíl
v podobě podpory a pomoci rozvíjet mimoškolní aktivity dětí, jejich znalosti, vědomosti
a dovednosti v celém širokém spektru požární ochrany a souvisejících oblastí. Naší snahou je
děti a mládež motivovat i mimo jiné k získání odborných dovedností v požárně-technických
disciplínách a prezentovat tak jednu z dalších možností volnočasových aktivit dětí v našem
městě a na okrese Strakonice.
Za pět let své existence se Otavský Plamínek rozhořel z malé jiskřičky v pořádný plamen,
který každým rokem nabíral na síle, až se prohořel do dnešní podoby. Od původní
jednorázové akce jsme v průběhu pěti let dospěli až k celoročnímu projektu, jehož aktivity
jsou určeny všem dětem předškolního i školního věku.
V rámci projektu Otavský Plamínek v současné době nabízíme:
·
·
·
·
·

uspořádání soutěže kolektivů mladých hasičů v požárním sportu,
uspořádání místního kola soutěže Mladý záchranář,
pořádání Dětského dne na stanici HZS Strakonice nebo v areálu školy,
Den otevřených dveří na požárních stanicích v rámci ÚO Strakonice,
pořádání besedy na téma Požární ochrana a ochrana obyvatel s využitím výukových CD
projektu Záchranný kruh.

Soutěžní Plamínek
Na počátku naší snahy byla soutěž kolektivů mladých hasičů okresu Strakonice, pořádaná
za účelem podpory jejich činnosti. Soutěžní Plamínek je i nadále nosnou součástí celého
projektu. Připravujeme ji ve vzájemné spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy
a Slezska okresu Strakonice a je zařazena do celkového seriálu dětských soutěží v daném
roce. V počátečních květnových dnech se setkají mladí hasiči v centru města Strakonice
na této akci, která je tradičně první soutěží nadcházející mládežnické sezony. Zastoupeny jsou
děti v kategoriích mladší (6 až 11 let) a starší (11 až 15 let). Od roku 2010 přibyli i naši
nejmenší v kategorii přípravka (3 až 6 let). V roce 2013 se na břehu řeky Otavy sejdeme
společně při VI. ročníku na den sv. Floriána 4. května.
V roce 2012 se soutěže zúčastnilo celkem 38 družstev ze 17 obcí celého okresu. Tento
ročník byl navíc obohacen i o naše mimokrajské hosty z okresu Klatovy (Plzeňský kraj).
Zavítala k nám dvě družstva ze Soběšic. Rovná čtyřicítka soutěžících týmů tedy znamenala
více než tři stovky soutěžících dětí a tím i rekordní účast v dosavadních ročnících.
O stoupajícím zájmu svědčí i ten fakt, že v minulém roce přijelo soutěžit o osm družstev více
než v roce 2011, kdy jich bylo 32 a o celých 26 více než při I. ročníku soutěže v roce 2008.
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V tabulce je uvedena účast na dosavadních pěti ročnících soutěžního Plamínku:
Rok Přípravka Mladší Starší Celkem družstev Celkem soutěžících
5
9
2008
14
98
12
8
2009
20
140
3
14
11
2010
28
196
4
15
13
2011
32
224
6
17
17
2012
40
320

V současné době s dětmi aktivně pracuje na okrese 19 sborů, což představuje 633 dětí
ve věku do 15 let. V šesti sborech mají i přípravku. Od roku 2011 udělují organizátoři
projektu speciální cenu, jako poděkování za dlouhodobou a úspěšnou práci s mládeží. Touto
cenou je celodenní výlet do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, kde pořádá dětský den
Zdravotní pojišťovna MV ČR ve spolupráci se ZOO, HZS Jihočeského kraje, složkami IZS
a dalšími partnery. Jako první z okresu se této akce zúčastnili mladí hasiči z Čepřovic,
v minulém roce to byl kolektiv ze Střelských Hoštic. A na to, kdo navštíví ZOO letos
15. června, si musíme počkat do 4. května, kdy bude jeho jméno oznámeno při vyhodnocení
výsledků soutěže.
Díky podpoře od našich partnerů se nám podařilo část finančních prostředků přímo
převést ve prospěch sborů, které s mladými hasiči pracují a podpořit tak jejich práci. Jsou
účelově vázané na nákup a pořízení technických prostředků a vybavení. V roce 2011 jsme
poprvé jako ceny do soutěže pořídili soutěžní hadice, v roce 2012 jsme formou poukazů
motivovali sbory a přispěli tak k nákupu vybavení, které potřebují děti ke své činnosti.
V letošním roce chceme v této podpoře i nadále dle našich možností pokračovat.
Soutěž je každoročně zařazena i v oficiálním programu nejvýznamnějších kulturních
a sportovních akcí Města Strakonice a termínem konání zapadá do celkového koloritu
májových oslav. Proto v rámci doprovodného programu chceme divákům i mladým hasičům
ukázat kromě vlastního soutěžního klání i něco z naší činnosti. V prvních třech ročnících
nechyběly například ukázky práce lezecké skupiny, vyprošťování zraněné osoby z vozidla,
nebo hašení požáru pomocí pěny. Pomohla nám též Policie ČR a v roce 2008 se představili
divákům policejní kynologové. Od roku 2010 se účastní rovněž příslušníci
z 25. protiletadlové a raketové brigády Strakonice.
Veškeré dění v rámci projektu Otavský Plamínek je o dětech ... a pro děti. A ty v něm
hrají hlavní roli. Ať jsou to mladí hasiči, školáci, nebo i ti, kteří svůj volný čas tráví aktivně
v rámci své zájmové činnosti. Snažíme se je podpořit po všech stránkách. V roce 2008 jsme
se spojili se strakonickou mažoretkovou skupinou Miniotavanky a ty nás provází celou
historií Otavského Plamínku. A stejně jak roste Plamínek, tak s ním rostou a dospívají i naše
mažoretky, které tradičně zahajují svým vystoupením každý soutěžní ročník.
Plamínek v akci
Pod logem Otavského Plamínku se kromě soutěže registrovaných kolektivů mladých
hasičů skrývá celá řada dalších aktivit, organizovaných ze strany HZS Strakonice v rámci
preventivně-výchovné činnosti. Naše akce se nesou v duchu hesla „Otavský Plamínek - radí
a pomáhá“. K tomuto účelu byly například vyrobeny i propagační materiály,
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které jednoduchou a názornou formou vzdělávají. Otavský Plamínek tak pomáhá všem dětem
získat základní znalosti a orientaci v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Během roku se v rámci projektu průběžně zabýváme organizováním soutěže ve znalostech
z oblasti ochrany obyvatelstva pod názvem „Mladý záchranář“. Soutěž má v okrese
Strakonice mnohaletou tradici a je prováděna jako podpora výuky tématu „Ochrana člověka
za mimořádných situací“. Na základních školách organizujeme jednotlivá místní kola jako
přípravu na květnové okresní finále, jehož 13. ročník se konal v roce 2012 za účasti
23 družstev ze základních škol celého strakonického okresu. Díky dlouhodobé práci s dětmi
dosahují družstva výborných výsledků v rámci kraje a v minulosti uspěla i na celostátní
úrovni. Republikové záchranářské finále bylo v letech 2002 a 2005 pořádáno
i ve Strakonicích.
Na provádění školních soutěží účinně spolupracujeme i s dalšími složkami, jako jsou
Policie ČR, Oblastní spolek ČČK a zejména Klub svazu civilní ochrany, jehož členy jsou
i dva příslušníci a občanská zaměstnankyně z HZS Strakonice. Díky této činnosti patří
uvedený klub mezi nejaktivnější v rámci celé České republiky.
První červnový den je mezinárodně věnován dětem a na tuto skutečnost nezapomíná ani
Otavský Plamínek. Akce „Dětský den s Plamínkem, aneb záchranáři dětem“ je určena pro děti
předškolního i školního věku. V rámci projektu jsme s jeho pořádáním začali v roce 2009
a máme tedy za sebou již čtyři ročníky. Dětský den je zajišťován ve spolupráci s Policií ČR
a od roku 2010 i Armádou ČR. V rámci programu představujeme činnost zúčastněných složek
a dále je vždy připraven pestrý doprovodný program, o který se starají organizátoři.
Dětem jsou otevřeny i dveře tří stanic našeho územního odboru, čehož hojně využívají
hlavně v předprázdninovém období. Naše základny navštívily rovněž některé kolektivy
mladých hasičů, které se podrobně seznámily s naší prací a vybavením. V čase letních
prázdnin naopak my vyjíždíme za dětmi, které tráví svůj volný čas v dětských táborech. Výčet
našich dalších aktivit v rámci projektu je uveden v následující tabulce:

Mladý záchranář
Rok

Den otevřených
dveří na stanicích
ÚO Strakonice

Dětský den na PS
Strakonice

Ostatní akce v rámci
projektu

Počet
akcí

Účast

Počet
akcí

Účast

Počet
akcí

Účast

Počet akcí

Účast

2008

3

195

5

169

0

0

3

730

2009

4

255

3

520

1

450

7

1 815

2010

6

505

2

410

1

340

11

1 828

2011

5

465

5

607

1

470

8

2 705

2012

8

837

3

645

1

250

12

3 283

Celkem

26

2 257

18

2 351

4

1 510

41

10 361

4

Projekt Otavský Plamínek se od samého počátku setkal i s velkým ohlasem ze strany
oslovených firem, institucí a organizací, které nám ho svou účastí a finanční podporou
pomáhají mimorozpočtově zajistit a zabezpečit. Podpory se rovněž dostává od Města
Strakonice, které na něj každoročně nezapomíná v rámci své dotační činnosti při podpoře akcí
v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže. Od roku 2010 převzal nad projektem záštitu
senátor Parlamentu České republiky Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. Při mediální propagaci
s námi spolupracují regionální periodika a strakonická televize.
V letošním roce chceme naše aktivity v rámci projektu rozšířit i mezi další skupiny
obyvatel. Spojili jsme se územním Sdružením zdravotně postižených ve Strakonicích
a chystáme společně besedy a akce i pro členy této organizace.
Otavský Plamínek představuje celoroční systematickou práci s dětmi a mládeží, jejíž
výsledky se pozitivně odráží ve vědomostech a dovednostech dětí. Důležité pro nás je
například to, že došlo k obnově činnosti některých kolektivů mladých hasičů, které ji
v minulosti přerušily nebo ukončily. Věříme, že i naše projektové aktivity přispěly
k znovuobnovení a k navázání na tradici práce s dětmi na úseku požární ochrany. Je to tak
dobře pro všechny, neboť v soutěžící mladé generaci, která zná hasičskou problematiku
i oblast ochrany obyvatelstva, jsou mnohdy nástupci současných záchranářů profesionálních
nebo dobrovolných.
Informace o naší činnosti a veškerém dění v rámci projektu Otavský Plamínek naleznete
na www.otavskyplaminek.cz

Za HZS Strakonice zpracoval:
Foto: HZS Strakonice

plk. Ing. Ota Šmejkal
ředitel územního odboru HZS Jihočeského kraje
rada
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Ilustrační foto ze soutěže Otavský Plamínek
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