
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOLEKTIVU MLÁDEŽE ZA 

ROK 2010 
 

V roce 2010 pracovali vedoucí mládeže s družstvy plamínku a mladších žáků. Obě 

družstva byla zapojena do celoroční činnosti mládeže dle směrnice SH ČMS, a snažila se tak 

splnit její náplň a cíle při práci s mládeží v oblasti požární ochrany. 

     Po celý rok se členové kolektivu s vyjímkou prázdnin scházeli na pravidelných schůzkách, 

při kterých se věnovali náplni celoroční činnosti a plnění úkolů dle směrnice hry Plamen. 

 Během zimního období, se naše mládež scházela na pravidelných schůzkách v tělocvičně 

místní školy, kde se hráli různé hry a věnovali se též teoretické přípravě a opakování před 

začátkem jarní soutěžní sezóny.  

Po zlepšení počasí se družstva přesunula do hasičské zbrojnice, kde se začala věnovat 

výcviku a přípravě na soutěže, které je během jara čekaly. 

 

     V roce 2010 se členové kolektivu zúčastnili deseti soutěží s těmito výsledky. 

  Plamínek mladší starší dorost 

Terezín   1 místo   

Plamen-Klapý 1.kolo  1 místo   

Litoměřice   2 místo   

Plamen-Dušníky 2. kolo 2 místo 3 místo   

Bechlín  1 místo 4,6 místo   

Brozany   2,5 místo   

  Branné  závody   

Brozany  1 místo 1,4,5 místo   

Terezín   1,5,9 místo   

Litoměřice   1,5,8 místo   

Křešice  1,2 místo 1,2,5,9 místo   

   

V lednu jsme se mimořádnou sobotní schůzkou rozloučily s uplynulým rokem. 

V dubnu jsme pro naše mladé hasiče uspořádali výlet do Aquaparku v mostě. 

V květnu jsme pořádali každoroční výlet tentokrát do Zooparku v Chomutově. 

V červnu naše děti předvedli své sportovní umění během dětskédo dne v Křešicích. 

V říjnu jsme pořádali závod požární všestrannosti. 

V listopadu členové kolektivu mládeže zpívali koledy při příležitosti rozsvěcení vánočního 

stromečku na návsi v Křešicích. 

V prosinci se na poslední letošní schůzku přišel na děti podívat i Mikuláš, anděl a čert. 

 

    Vedoucí družstev, se zúčastnili všech předepsaných školení pořádaných OSH v 

Litoměřicích.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval vedoucím mládeže za jejich obětavost, úsilí a dobré 

výsledky při práci s mládeží. A zároveň bych chtěl poděkovat všem ostatním, kteří se podíleli 

na organizaci akcí pro děti v letošním roce.  

 

        Opava Václav   
                      vedoucí kolektivu mládeže  


