Zpráva o činnosti Kolektivu mladých hasičů SDH Olomouc-Černovír
za rok 2012

Schůzky kolektivu se konají každý pátek od 16:00 do 17:30 v naší hasičské zbrojnici.
Na vedení Kolektivu mladých hasičů se podílejí Vít Špilháček, Jitka Součková a Ondřej
Bulva.
V roce 2012 bylo členy kolektivu 18 mladých hasičů, přičemž schůzek se pravidelně účastní
více než 10 mladých hasičů.
V únoru jsme nad rámec pravidelných schůzek navštívili Hasičské muzeum v Čechách pod
Kosířem.
Již pravidelně se naši mladí hasiči úspěšně účastní výtvarné a literární soutěže Požární
ochrana očima dětí. Sára Koumalová obsadila v okresním kole této soutěže první místo ve
své kategorii.
Na konci dubna jsme pro naše mladé hasiče připravili Pálení čarodějnic, jehož součástí byla
soutěž pro rodiče s dětmi a opékání buřtů.
V květnu jsme se poprvé zúčastnili jarního kola celostátní soutěže Plamen ve Velkém
Újezdě. Na jarním kole se soutěží v požárním útoku, štafetě dvojic a štafetě 4x60 m.
První polovinu roku jsme zakončili soutěží v požárním útoku v Dolanech.
Druhých čtrnáct dnů v srpnu strávilo 5 našich mladých hasičů a všichni 3 vedoucí na Letním
dětském táboře v Čermné ve Slezsku, na jehož organizaci se podílíme s SDH Droždín, SDH
Chválkovice a SDH Blatec.
Hned po prázdninách následovala soutěž Olomoucký drak, 60 m s překážkami jednotlivců.
V měsíci říjnu se dvě hlídky našich mladých hasičů zúčastnily Branného závodu požárnické
všestrannosti v Pískově. V kategorii mladších hasičů jsme obsadili 22. místo a v kategorii
starších hasičů jsme závodili mimo soutěž.
V prosinci jsme uskutečnili exkurzi na olomoucké stanici HZS Olomouckého kraje.
Na Výroční valnou hromadu SDH Olomouc – Černovír připravili mladí hasiči výzdobu a
nacvičili scénku na téma „Požár“.
Činnost kolektivu zakončíme v tomto roce schůzkou s rodiči, promítáním fotografií a
vyhlášením nejlepšího mladého hasiče za rok 2012.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na činnosti Kolektivu mladých hasičů podílejí a
připomenout, že na celoroční činnost mladých hasičů přispívá finančně město Olomouc.

V Olomouci dne 7.12.2012

Vít Špilháček
SDH Olomouc - Černovír
referent mládeže

