Vážení hasiči, milí hosté

Letošní rok potkalo družstvo Mladých hasičů mnoho zajímavých
věcí. Na jaře, kdy se začalo trénovat na Jarní kolo hry plamen se
zjistilo, že není dostatečný počet dětských soutěžních helem. Proto se
pro družstvo pořídily helmy nové, celkem 10ks.
Také jsme využili dotace od obce a uspořádali letní soustředění
na Holštejně v délce 2 dní. Dále byla dotace využita na nákup
soutěžního materiálu (např.: proudnice, savice a sada hadic na CTIF).
Pro volný čas a zábavu se dětem koupily společenské hry, kterých
využijí zejména přes zimu. Jelikož přibyli do družstva další členové
bylo nutné objednat dalších pět kusů stejnokrojů větších velikostí.
V minulé sezóně 2004/2005, která nebyla zcela vydařená,
dosáhlo družstvo 30. místa v celé soutěži. Mladí hasiči odstartovali
novou sezónu 2005/2006 v podzimním kole hry PLAMEN pěknými
výsledky, které budou obhajovat v jarním kole. Kolektiv starších žáků
dosáhl po dvou disciplínách (Závodu Požárnické Všestrannosti a
štafety dvojic) 18. místa ze 42. družstev. Mladší žáci budou na jaře
obhajovat 12. místo z 28 družstev.
Trochu nešťastnými se staly poháry ve Vavřinci a v Kuničkách,
kde družstvo zradila technika.
Doufám, že díky novému a lepšímu soutěžnímu materiálu a
schopnostem mladých hasičů budou dosahovat stále lepších výsledků
ve všech disciplínách, ale také při ostatních činnostech SDH.
Za dobré výsledky na soutěžích a za sběr papíru v obci, bylo
družstvo odměněno zájezdem do HZS v Brně, kterého se zúčastnili i
někteří rodiče.
V září byly pro děti i veřejnost vytvořeny nové webové stránky,
na kterých je možné nalézt výsledky soutěží, aktuální informace o
dění SDH v rámci družstva mladých hasičů, ale také názory dětí na

akce pořádané SDH a další informace. Adresa těchto stránek je
http://mhpetrovice.sweb.cz !
Obecnímu zastupitelstvu bych rád poděkoval za poskytnutí
dotace na činnost mladých hasičů a na nákup materiálu! Dále chci
poděkovat všem, kteří celoročně pomáhali a účastnili se soutěží a
ostatních akcí jako řidiči nebo dozor nad dětmi.

Děkuji za pozornost!

