Přehled splněných úkolů
celoroční činnosti do hry MH Plamen - 14
kolektivu mladých hasičů při SDH Černovice
( viz kronika čern. MH i docházkový list aj. )
(výlety, besedy, exkurze aj.)
- podzimní soustředění MH Černovice a Benešov (příprava na podzim. P-14,
seznámení s obcí Benešov, noční výsadek, společ.hasič. hry aj.
20. až 22. září 2013 (pá. - ne.) – býv. benešovská škola a okolí
- Klábosilův noční přesun (noční bloudění s plněním úkolů na Markvarecku)
4. a 5. října 2013 (pá. a so.) – start / cíl RS Lhotka
- Silvestrovský výstup na Svidník (tradiční akce z čern.okolí na kótu 740 m)
31. prosince 2013 (út.) – odchod z čern.náměstí až na Svidník
- jarní soustředění MH Černovice a Benešov (příprava na jarní P-14, exkurze
v PS HZS Kraje Vysočina a výjezd.střediska ZZS v Kamenici n.L., soutěž MH
v Obratani, svátek sv. Floriana, noční výsadek aj.)
2. až 4. května 2014 (pá. - ne.) – pion. základna Chválkov a okolí

I. okruh

(brigády, sběry aj.)
- obnovy průjezdnosti cest pro požární účely (větve aj.)
14.prosince (so.) 8 členů x 2 hod. = 16 hodin (od čern. pily ke Stružkám)
29.března (so.) 6 členů x 3 hod. = 18 hodin (od Stříteže na Krásnou vyhlídku)
- krajská akce „Za čistou Vysočinu“ v Černovicích a okolí
12. dubna 2014 (so.) – jarní úklid podél silnic od Rytova a Vlkosovic až do Č.
- příležitostné drobné brigádky v čern.HZ (čištění stružky u had.sušáku, úklidy
odpadků kolem HZ, úpravy v přístavbě, úklidy materiálu, úklidy kluvbovny aj
přibližně cca 25 hodin)
- výpomoc na 5 stanovištích kraj. kola Pionýrské stezky
26. dubna 2014 (so.) – okolí PZ Chválkov
- sběr víček od PET-lahví ve prospěch dětských pacientů (SDH nemocnice PE)
1. etapa (vánoční) 11.12. sebráno/odevzdáno cca 2.200 víček
2. etapa (k MDD) 28. 5. sebráno/odevzdáno cca 1.800 víček
- celoroční shromažďování/sběr barevných kovů cca 51 kg v hodnotě 1.237 Kč

II. okruh

(plnění odznaků MH)
- při zkouškách získáno 14 odzn. odborností MH – viz protokol v kronice/OSH
23. března 2014 (so.) – černovická HZ
- při zkouškách získány 4 odzn. specializace MH – viz kopie výsledků v kronice
v průběhu březen - duben 2014 – různá místa zkoušek

III. okruh

(kultura, hasič.sport aj.)
- dva kulturní programy MH na výroční valné hromadě SDH Černovice
6. prosince 2013 (pá.) – jídelna černovického ZD
- 1. března (so.) účast v maskách na tradičním černovickém masopustu
- koncem března 2014 zaslány 4 výtvarné a 1 literární práce do okres.kola
umělec.soutěže PO očima dětí (výtv.práce Leony postoupila do kraj.kola)
- účast MH (starší družstvo) na hasičské soutěži černov.hasebního okrsku
(požární útok s vodou, štafeta 4 x 60 m překážek, pomoc při úklidu)
1. května 2014 (čt.) – areál obory před černovickým zámkem
- účast MH (starší družstvo) na soutěži MH (požární útok s vodou, útok CTIF)
3. května 2014 (so.) – sportovní areál u ZŠ Obrataň

IV. okruh

V Černovicích 26. června 2014
Za pravdivost uvedených údajů ve všech okruzích celoroč. činnosti MH

ručí br. Jaroslav Ř e h á č e k - vedoucí čern.kolektivu MH
(mob. 723 889 071)

