
Mladí hasiči se vrátili
ke společným aktivitám

M
ladí hasiči už
mají opět
možnost
společně tré-
novat na

venkovních sportovištích ne-
bo se potkávat na schůzkách v
klubovnách, v parku, lese či
jinde a věnovat se tak kolek-
tivní mládežnické činnosti.
Umožnilo jim to další rozvol-
nění opatření Vlády ČR, vyda-
né 11. května respektive 25.
května v souvislosti s pande-
mií koronaviru.

Činnost úsekumládeže SH
ČMS nebyla plošně přerušena
ani v době nouzového stavu.
Mladí hasiči, dorostenci a do-
rostenky pomáhali v rámci
sborů dobrovolných hasičů,
zejména ve svých obcích, ši-
tím roušek, tiskem ochran-
ných štítů, roznášením infor-
mačních letáků a desinfekce,
nákupy pro seniory amnozí se
zapojili i do pomoci v sociál-
ních službách. „Šlo o činnosti
individuální, i když systémově
řízené, založené na dobrovol-

nosti a možnostech každého
mladého jedince,“ dodává ná-
městkyně SH ČMS

jedince,“
ČMS

jedince,“
pro úsek

mládežeMonika Němečková.
V průběhu nouzového stavu
byl spuštěn celostátní projekt
Společník, do kterého se ak-
tivně jako tvůrci i pasivně jako
uživatelé zapojili nejen ve-
doucí, ale i mladí hasiči sa-
motní.
Sportovní oddíly mladých

hasičů vyrazily na svá sporto-
viště v podstatě hned, jak to
bylomožné. Hasiči v Jáchy-
mově třeba už v pondělí 18.
května, současně nezapo-
mněli, že všechno sportovní
náčiní musí být po jejich uží-
vání řádně vydezinfikováno,
stejně tak jako sociální zaří-
zení a další příslušenství.
Hasiči Libotenice pro změnu
zase začali s dětmi trénovat
požární útoky.
Kolektivmladých hasičů z

SDH Klučov vyrazil na
schůzku do lesa, mladí hasiči z
Bystrého v Orlických horách

zase na cyklistický výlet, další
se pustili do přípravy letních
táborů. Členové

přípravy
Členové

přípravy
sborů chystají

už i první závody. SDHMistřín
pořádá soutěžmládeže v běhu
na 60m s překážkami v sobo-
tu 13. června u hasičské zbroj-
nice. Dětský atletický den je
připraven promladé hasiče v
Bělkovicích-Lašťanech už na
6. června na hřišti V akátí.
Irena Špačková, tisková
mluvčí SH ČMS

Špačková,
ČMS

Špačková,
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