III. ROČNÍK
SETKÁNÍ TRAKTORŮ
V ZÁBOŘÍ
„ZETOR 2014“

KRČ, KRČ A ZASE TA KRČ

Sbor dobrovolných hasičů Záboří
u Protivína pořádá
v sobotu 21. června
od 11 hodin
„NA VRCHU“ v Záboří
traktorovou show
Budou zde probíhat jízdy traktorů
různých kategorií – Zetor 15, 25, 50
a jiných traktorů i traktůrků domácí
výroby. Soutěžit se bude v jízdách
zručnosti a v jízdách na čas a v terénu.
Také pro děti je připravena soutěž.
Občerstvení zajištěno.

Přihlášky a bližší informace
u ředitele závodu na telefonním
čísle 607 920 842 do 10. června.
Srdečně zveme všechny příznivce nejen značky ZETOR.
www.sdhzabori.cz

Vítězná hasičská družstva z Krče.

Po krátké zimní přestávce se zase
naplno rozběhla nová soutěžní sezona. Jako první naše jednotlivé týmy
(celkem jde o čtyři týmy) prověřila „Okrsková soutěž v požárním sportu okrsku Protivín“. Ta se
letos konala v nedalekých „Opičích
horách“, pro neznalce místních zeměpisných názvů se soutěžilo v Záboří.

Že by v bratrovi
viděl svůj vzor?

▼
▼
▼

Jezdec František Seidl v cíli závodu.

Dne 3. května uspořádali v Tálíně
za studeného a deštivého sobotního
počasí i závod pro nejmenší jezdce
na odstrkovadlech a odstartovali tak
letos první závod Galaxy série.
Je to pro nejmenší závodníky a jejich
rodiče velká zábava. I tentokrát se
zúčastnilo okolo 15 ti nejmladších
závodníků.
Jedním z nich byl také tříletý František Seidl z Protivína, který si na
vlastní kůži poprvé zazávodil v cyklistice. Z druhého místa za ostřílenějším
závodníkem z Českého Krumlova se
velice radoval. Odměnou mu byla stříbrná medaile a pěkné ceny. František
doprovází svého bratra Honzíka po
závodech v Čechách a moc se mu líbí
stát s bratrem na stupních vítězů.
Eva Seidlová

Naše týmy vyhrály všechny své
kategorie do kterých nastoupily!
Naše ženy soupeřily pouze s domácímí
ženami ze Záboří a tuto bitvu vyhrály
díky lepšímu požárnímu útoku. Senioři
v cestě za vítězstvím měli také jediného
soupeře a to seniory z Milenovic. I přes
drobné zaváhání v požárním útoku, také
senioři svou kategorii vyhráli. Mužskou
kategorii ovládlo naše družsvo mužů I.
před Milenovicemi a Zábořím. Na 4.
místě skončilo družstvo mužů II., které se o vítězství připravilo jen vinou
neplatného pokusu v požárním útoku,
protože po disciplíně 100m překážek
byly na prvním místě těsně před svými
konkurenty ze sboru a to muži I.
Velkého úspěchu také dosáhli naši
běžci na 100 m překážek, když obsadili
první tři místa ve své kategorii, časem
pod hranicí 20 vteřin! Vítězem se stal
David Jenší před druhým Filipem
Smolíkem a třetím Jiřím Hanzlem.
V ženské kategorii brala naše Hanka
Kohoutová 3. místo, když ji předběhla
děvčata ze Záboří a to druhá Hanka
Strouhová a vítězka Tereza Křiváková.
Nyní se náš sbor připravuje na
„Okresní kolo v požárním sportu“,
které se uskuteční 31. května v Městském sportovním areálu v Písku, kde
bude mužstvo mužů obhajovat své
loňské vítězství, které bylo minulý
rok již šesté v řadě!
Více informací o dění v našem sboru
najdete na www.sdhkrc.cz
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