Vážení hasiči, milí hosté

Ráda bych Vás seznámila s činností mladých hasičů v uplynulém
roce 2006.
Minulý rok přibylo do výbavy našeho družstva 20 kusů triček žluté
barvy s modrým logem SDH. Využili jsme také dotace od Okresního
Sdružení Hasičů a Ministerstva školství a zakoupili jsme nový rozdělovač,
který dětem pomohl při plnění disciplín.
V minulé sezóně 2005/2006 se v podzimním kole hry Plamen
umístili naší žáci na skvělých místech. Starší 19 a mladší 12. Výsledky z
jarního kola a tedy výsledky celého ročníku nebyly dosud zveřejněny. Loni
se mládež zúčastnila okrskové soutěže pouze v kategorii starších žáků a
umístili se na 7 . místě. Stejně jako v předešlých letech se družstvo
předvedlo na poháru ve Vavřinci a skončilo na 4 místě. Sezónu 2006/2007
zahájil kolektiv překvapivými výsledky zejména ve štafetách dvojic, kde
starší předvedli vůbec nejlepší výkon a mladší je hned následovali.
Celkové výsledky podzimního kola jsou: starší 17. a mladší 14. Díky těmto
výsledkům mají dobře našlápnuto do jarního kola.
Již podruhé byl pro mládež z celé obce uspořádán cvičný branný
závod tentokrát až v září, na kterém si zejména mladí hasiči měli
připomenout pojmy z požárních disciplín. Na stupních vítězů se ve starší
kategorii po závodě umístili na 3. místě Katka Skotáková, na 2. místě
Marek Kakáč a výborného výsledku dosáhla Petra Pernicová, která
doběhla první. V mladší kategorii obsadila třetí místo Tereza Maňoušková,
druhé místo Libor Vylášek a první se umístila Leona Vašíčková.
Za dobré výsledky na soutěžích v minulém roce bylo družstvo
odměněno výletem na veřejné bruslení do Sloupu a dvěma výlety do
městských lázní v Boskovicích. Po soutěžích byly děti odměňováni
občerstvením v restauracích.
Pro děti i veřejnost byly v roce 2005 vytvořeny 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 !

Doufáme, že díky novému a lepšímu soutěžnímu materiálu a
schopnostem mladých hasičů budou dosahovat stále lepších výsledků. ve
všech požárních disciplínách, ale také při ostatních činnostech SDH.
Chtěla bych poděkovat Všem, kteří celoročně pomáhali a účastnili se
soutěží a ostatních akcí SDH pořádané pro mládež jako organizátoři, řidiči
nebo dozor nad dětmi.

Děkuji za pozornost!

