
         Vážení rodiče Mladých hasičů z Bernartic ☺ 

Začala nám nová sezóna 2015/2016. Jsme moc rádi, že zájem o kroužek 
Mladých hasičů stále roste a přibývají noví členové. Proto jsme se rozhodli 
předat rodičům „našich dětí“ ☺ pár informací ohledně soutěží, tréninků a 
celkově o našich činnostech: 

1. Setkáváme se každý pátek (kromě prázdnin) v 17.00 hod. Zpravidla 
bývá místem setkání hřiště, tělocvična, hasičská zbrojnice (dětem 
vždy místo setkání upřesníme). 
 

2. Na našich setkáních se připravujeme na soutěže, sportujeme, bavíme 
se, hrajeme si ☺. V sezóně 2015/2016 se bude dle rozhodnutí Rady 
mládeže, soutěžit pouze ve HŘE PLAMEN (rozpis soutěží naleznete 
níže). Každá soutěž začíná vždy v 9.00 hod. Místo soutěže a čas 
setkání před odjezdem na soutěž dětem včas sdělíme na našich 
setkáních a pro rodiče budeme informace zveřejňovat na stránkách 
SDH Bernartice www.sdhbernartice.cz  
v záložce KNIHA NÁVŠTĚV. 
 
 

3. Prosíme, aby děti chodily na naše schůzky v pohodlném, sportovním 
oblečení a obutí (jde nám hlavně o bezpečnost a pohodlí dětí). 
Děkujeme za pochopení ☺. 
 

4. Sportovní dresy jsou majetkem SDH Bernartice a proto jsme se 
dohodli, že vždy po soutěži odevzdají děti dresy vedoucímu.  
 
 

5. Členové SDH jsou povinni platit členský příspěvek. U MH (do 18 let) 
činí výše příspěvku 50,-Kč na kalendářní rok. Příspěvek slouží 
k zaplacení úrazového pojištění a evidenci u SHČMS. O uhrazení 
příspěvku prosíme do 30.11.2015 u vedoucí MH. 
 

6. Přihláška pro nové členy MH – přihlášku prosím vyplňte co nejdříve 
a děti ji opět odevzdají vedoucí MH. 
 



7. Všechny rodiče a příbuzné srdečně zveme k fandění na soutěžích 
☺!!!!!!!!!!!! 
 
Snad jsme na nic důležitého nezapomněli ☺. V případě jakýchkoliv 
dotazů z Vaší strany jsme k dispozici na tel./e-mail: 
  
Bohumila Ptáčková – vedoucí MH Bernartice  736 600 655 
(bohumilaptackova@seznam.cz) 
 
Libor Ptáček – starosta SDH Bernartice   603 855 195 
 
 
Marek Samolej – jednatel SDH Bernartice  734 443 309 
(marek.samolej@seznam.cz)  
 
Těšíme se na setkávání a spolupráci ☺ 
 
 
 
Za MH Bernartice                                            Bohumila Ptáčková 
 
 

PLÁN SOUTĚŽÍ – HRA PLAMEN  2015/2016 

ZPV –   zahájení –  Vidnava    26. 9. 2015 

ŠTAFETA  400M CTIF –  Česká Ves   17. 10. 2015 

PÚ CTIF –  Bernartice   16. 4. 2016 

ŠTAFETA 4x60m + ŠTAFETA DVOJIC –  Zlaté Hory   30. 4. 2016 

PÚ + KRONIKY – ukončení –  Velká Kraš   21. 5. 2016 

 

 


