
Vážení  hasiči, milí hosté 
Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností mladých hasičů 

v uplynulém roce 2007.  
Minulý rok byl pro nás velmi úspěšný hlavně díky výsledkům našich 

družstev na  čtyřech důležitých soutěžích. První byla okrsková soutěž ve 
Vavřinci, kde předvedli skvělé výsledky mladší žáci a umístili se na 
krásném 2.místě. Nejlepším výsledkem této sezóny bylo však 1. Místo 
starších žáků na poháru ve Vavřinci o týden později. Tady byly jejich 
silnou stránkou štafety. Další soutěží bylo Jarní kolo hry Plamen 
2006/2007, které se zúčastnili jen mladší žáci. Tuto sezónu zakončili 
skvělým 13. místem z 32 kolektivů. Poslední soutěží v tomto roce bylo 
Podzimní kolo hry Plamen, kde se starší umístili na 18. místě a mladší ve 
zcela nové sestavě na 27. místě. 

V roce 2007 bylo opět uspořádáno letní soustředění pro mladé hasiče 
v termínu 7.-9. Září. Bohužel nám letos nepřálo moc počasí, ale i tak si děti 
celé soustředění užily. Organizačně bylo také vše dobře zajištěno. Pro děti 
bylo přichystáno opékání párků, ranní rozcvičky, společenské hry a 
soutěže, soutěže s požární tématikou a jiné sporty. Strava byla zajištěna 
v restauraci na Obůrce. 

Mladí hasiči také provedli sběr papíru v obci, který byl následně 
dospělými přebrán a odvezen do sběrného dvora. Za tyto vydělané peníze 
jsme dětem naplánovali návštěvu aqvaparku v Boskovicích.  

Díky dotaci od Okresního Sdružení Hasičů a Ministerstva školství 
jsme po zvážení zakoupili dětem zejména hry a tréninkové pomůcky např. 
stopky, píšťalky, buzoly, diabolky atd.. Mládež také obdržela peněžní dar 
od Lukáše Musila, který po domluvě využijeme na opět na další návštěvu 
veřejného plavání v Boskovicích. 

Pro mladé hasiče, děti i veřejnost byly již před dvěma lety vytvořeny 
webové stránky, na kterých je možné nalézt výsledky soutěží, aktuální 
informace o dění SDH v rámci kolektivu mladých hasičů, ale  také názory 
dětí na akce pořádané SDH a další informace. Adresa těchto stránek je 
www.mhpetrovice.wz.cz ! V roce 2007 byla na tyto stránky přidána i nová 
fotogalerie plná fotografií z akcí SDH a tréninků družstev. 

V průběhu loňského roku se výrazně změnil kolektiv. Po dosažení 
15. roku museli odejít někteří starší žáci. A naopak přibylo mnoho 
mladších žáku. Dnes je v kolektivu 20 dětí. S dětmi nám začala pomáhat 
jako instruktorka Petra Pernicová, a tak jí přejeme hodně zdaru a hlavně 
trpělivosti. 

Doufáme, že díky stále novému a lepšímu soutěžnímu materiálu a 
nabytým dovednostem  mladých hasičů budou dosahovat stále lepších  
výsledků.  



Chtěla bych poděkovat Všem, kteří celoročně pomáhali a účastnili se 
soutěží a ostatních akcí SDH pořádané pro mladé hasiče jako organizátoři, 
řidiči nebo dozor nad dětmi. 

 
Děkuji všem za pozornost! 

 


