Přehled splněných úkolů
celoroční činnosti do hry MH Plamen – 17
kolektivu mladých hasičů při SDH Černovice
(viz kronika čern. MH a docházkový list aj.)

I. okruh

(výlety, besedy, exkurze, tábor aj.)

- so. 9. 7. 2016
- oslava 140. výročí hasič.sboru Černovice
(sborník, průvod, ukázky hist. a souč.techniky, kultur.program)
- ne.17. až so.23.7. - letní dětský tábor MH (soustředění)
areál čern. HZ aj. (hasič.záchr.činnosti, táb.život, rekreace)
- so. 15.10.
- Podzimní krajinou Černovicka
(putování krajinou s úkoly, sběr odpadků)
- út. 5.11.
- beseda s vojenským hasič.záchranářem
(čet. Václav Jindra z Bechyně-letiště aj.)
- út. 27.12.
- oslava 110 let úzkokolejky JH – Obrataň
(kultur.program, malá výstava, příj./odj. parního vlaku)
- so. 31.12.
- tradiční Silvestrovský výstup na Svidník
(putování na kótu 740 m n.m.z širokého okolí, setkání s progr.)
- so. 18. 3.
- tradiční dětský karneval - Film.hrdinové
(rej masek, soutěže o ceny, tombola, Punc)

II. okruh

(brigády, sběry aj.)

- úklidy v areálu čern. HZ apod.
út. 11.10. (stružka u suš., úklid v areálu HZ) 9x1 = 9 hod.
so. 6. 5. (značení, sběr odpadků po soutěži)8x1 = 8 hod.
út. 9. 5. (železo z ohniš.čarodějnic,stružka)5x2 = 10 hod.
- kraj.akce Za čistou Vysočinu -Černovice a okolí 5x2=10 h.
so. 22. 4. (úklid podél silnice z Cihelen do Černovic,déšť)
- sběr hliníku a barev.kovů (naši MH a vytřídění z žel.šrotu)
út. 9. 5. (čl. MH) a 12. 5. (svoz žel.šrotu dospěl.hasičů)
(celkem odevzdáno 130 kg barev.kovů v hodnotě 3.391Kč)

III. okruh

(plnění odznaků odborností MH)

- so. 25. 3. dopol-odpol. v čern. HZ v rámci haseb.okrsku Č.
úspěšně splnilo podmínky odznaků 6 čern.uchazečů z 10 přihl.
(viz protokol kronika MH/pelhř.OSH, předs.zk.komise p. Hůla)

IV. okruh

(kultura, sport aj.)

- pá. 9.12.
- kultur.program MH na VVH SDH Černovice
(zhotovení makety T 815 - CAS 30, vzděl.scénka o novém autě)
- so. 25. 2.
- tradiční černovický masopust-průvod městem
(kolekt.maska našich MH Sněhurka a 7 trpajzlíků)
- so. 6. 5.
- tradič.hasič. soutěž čern.haseb.okrsku – děti
požární útok s vodou + štafeta 4 x 60 m překážek člunk.
(pomoc při přípravě soutěže a úklidu areálu soutěže, 3. místo)
Za pravdivost uvedených údajů ve všech okruzích celoroční
činnosti černovických MH (viz docházkový list MH) ručí :
V Černovicích 19.května 2017
br. Jaroslav Ř e h á č e k - vedoucí čern. kolektivu MH
(mob. 723 889 071)

