
SDH PETROVICE 

 Počátek našeho družstva se datuje k roku 2012. Tehdy jsme věkovou hranicí spadaly do 

kategorie dorostenek, ve které jsme se začaly zúčastňovat postupových soutěží. V roce 2013 

jsme vyhrály okresní kolo, na krajském kole v Havlíčkově Brodě jsme se umístily na 2. místě. 

Následující rok jsme v okresním kole opět zvítězily a na krajském kole, které se tehdy konalo 

na domácí půdě, jsme obsadily 3. místo.  

 Zároveň jsme se však v těchto letech účastnily postupových soutěží i v kategorii ženy. 

Letos již popáté jsme se probojovaly do krajského kola, které se tentokrát konalo 

v Pelhřimově, a podařIlo se nám zde obhájit loňské prvenství, čímž jsme si opět zajistily 

postup na MČR.  

 Složení našeho družstva není od začátku až doposud totožné – členky přicházely i 

odcházely. Zdravé jádro však zůstalo a stal se z nás stabilní tým. Píle, trpělivost, dřina, 

vzájemná tolerance, podpora mezi členkami a trenéry – to vše se zúročilo a přineslo nám 

tento skvělý výsledek. 

 Kromě postupových soutěží se každoročně účastníme třebíčské okresní ligy a 

pohárových soutěží v našem okrese. 

 V minulých letech jsme se taky zúčastňovaly halových závodů v Jablonci nad Nisou, které 

se konají v jarních měsících – účast na nich jsme tedy braly spíše jako přípravu na sezónu. 

 Naše družstvo lze charakterizovat jako skupinku veselých děvčat, která ale dokáže 

zabrat, když je třeba. Hasičský sport je práce kolektivu, přináší úspěchy i nezdary, a ve 

chvílích, když se nedaří, je třeba se vzájemně podpořit, a na tomto základu je náš tým 

postaven. 

 Reprezentovat nejen kraj Vysočina, ale i okres Třebíč, je pro nás velká pocta. Na tento 

víkend jsme se svědomitě připravovaly, abychom dosáhly pokud možno ještě lepších 

výsledků než minulý rok v Brně, kdy jsme obsadily 8. místo. Doufáme, že se budeme moci na 

Vysočinu vrátit se vztyčenou hlavou a pocitem dobře odvedené práce. 


