Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice u Blanska
Informace rodičům mladých hasičů

Vážení rodiče,
chtěli bychom vás informovat o činnosti našich mladých hasičů a plánovaných soutěžích
v nadcházející sezóně roku 2015. (Kompletní plán závodů naleznete na webu SDH Petrovice
www.sdhpetrovicebk.cz v sekci Mladí hasiči.)
S rozvojem práce s mládeží v našem sboru se postupně začaly dostavovat kvalitní výsledky.
V současné době naše družstva zvládají úspěšně čelit velké konkurenci v soutěžích Okresní
ligy mládeže, a řadí se tak mezi elitu našeho okresu. Někteří jednotlivci se dokonce pohybují
na významných příčkách v celorepublikových pohárech. To vše se daří především díky zájmu
dětí samotných a celoroční péči vedoucích. Ovšem nemalý podíl na tom máte i vy, rodiče
mladých hasičů. Chtěli bychom vám poděkovat za podporu vašich dětí v zájmech a záslužné
činnosti vedoucí k udržení tradic.
Dosažené úspěchy samozřejmě přinesly jisté povinnosti. V takto rozvinuté činnosti už nelze
polevit. Účastníme se soutěží Okresní ligy mládeže a obhajujeme naše výsledky, abychom si
udrželi přední příčky v celoroční soutěži, získávali zkušenosti a děti byly v kontaktu se svými
kamarády z jiných družstev – jejich soupeři. To vše a mnoho dalšího děláme velice rádi, je to
náš koníček ve volném čase. Velkou radost nám dělá neustále rostoucí počet členů mladých
hasičů. Bohužel ale není v našich silách, ani v silách ostatních členů sboru, zajišťovat dopravu
vašich dětí na jednotlivé soutěže v dostatečné kapacitě. Ovšem chceme, aby se závodů mělo
možnost účastnit co nejvíce dětí, a tak jsme se rozhodli vás oslovit s návrhem, jak tyto potíže
odstranit.
Aby bylo dětem umožněno závodit, dovolujeme si vás požádat o podporu. Jestliže jste
ochotní a máte možnost zajistit dopravu na některé z uvedených soutěží, kde budete mít
současně možnost vaše děti povzbudit, zapište prosím své jméno do tabulky, kterou najdete
na webových stránkách SDH Petrovice v sekci Mladí hasiči. Samozřejmě vždy pojedou
vedoucí družstev a někdo ze členů sboru jako řidič vozidla SDH, který zajistí dohled nad
materiálem sboru.
Pokud dopředu víte, že se vaše dítě nebude moci některé ze soutěží zúčastnit, zaznamenejte
to prosím co nejdříve do zmiňované tabulky na webových stránkách SDH.
Věříme, že se rozhodnete hasičské mládeži pomoci a my budeme moci nadále udržet vysokou
úroveň naší činnosti i skvělé výsledky.
Děkujeme vám za podporu naší dobrovolnické činnosti.
V Petrovicích 21.4.2015
Výbor Sboru dobrovolných hasičů Petrovice a vedoucí družstev mladých hasičů
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