Jehnědno konečně zabralo. Po polovině poháru se
čelo tabulek vyrovnává
ZBELÍTOV – V sobotu 12.
července proběhlo na louce ve
Zbelítově čtvrté kolo soutěže v
požárním útoku O pohár hasičů
okresu Písek. Hasiči zároveň bojovali i o pohár starostky obce.
Zúčastnilo se 14 ženských týmů
a 18 družstev mužů ve dvou kategoriích upravených (open) a neupravených stříkaček (klasik).
Soutěž trochu poznamenal boční
vítr, který proudy vody před terči
hodně rozprašoval a v kombinaci
s ostrým sluncem dělal hasičům
někdy velké potíže.

Ženy - klasik
V kategorii klasik si to o prvenství rozdal Nový Dvůr, Milevsko, Žďár a domácí Zbelítov. Domácí hasičky stejně jako požárnice ze Žďáru zasáhly od okresního
poháru poprvé. Premiéra se žďárským hasičkám povedla a kategorii klasik vyhrály s časem 36,02.
Druhé Milevsko dalo čas 45,65.
Milevská děvčata ale slavila možná víc, než vítězky, protože v celkovém hodnocení se dotáhly na
doposud vedoucí Nový Dvůr, kte-

rý skončil ve Zbelítově třetí
(53,69). Na prvním místě celé soutěže jsou tak tři závody před koncem shodně Milevsko i Nový
Dvůr se 117 body. Čtvrtý Zbelítov zapsal čas 53,96.

Ženy - open
Vyrovnaný souboj přinesla
také kategorie upravených stříkaček, kterou opanovala Krč (34,32).
Celkově druhé Jehnědno skončilo ve Zbelítově šesté (41,50), stříbro braly Křenovice (35,03), které se celkově posunuly na třetí
místo o bod před Paseky. Bronz
braly v sobotu Milenovice s časem 40,27 sekund. Neplatný pokus si připsaly ženy ze Záboří.
Nástřikové terče sice naplnily, ale
rozhodčí jim pokus neuznali, protože měly opačně zapojená céčka
do rozdělovače – proudařka na
pravém terči měla hadici zapojenou na levé straně rozdělovače a
levá proudařka naopak. Družstvo
se sice snažilo ještě diskutovat s
rozhodčími, ti ale neslevili.
Další pořadí: 4. Podolí I. 40,56;
5. Paseky 41,14; 7. Heřmaň 43,92;
8. Putim 44,66; 9. Branice 45,98.

Muži - klasik
Mužská kategorie klasik nabídla urputný boj o vítězství. O to se
tradičně perou týmy Milevska a
Křenovic. Tentokrát bylo úspěšnější áčko Milevska (38,26), které
zdolalo Křenovice (38,77) jen o
půl sekundy. Milevští dobrovolní
hasiči celkově vedou o pět bodů
právě před Křenovickými. Bronz
bralo Milevsko B (39,53). Před
svým startem mají často nejveselejší náladu hasiči Žďáru. „Kdo má
čas pod minutu, je slaboch,“ vtipkovali. K jejich smůle se jim opět
povedlo jejich motto naplnit. Minutu překonali o sedm a půl vteřiny. Týden před tím na soutěži v
Miroticích zaznamenali po nezdarech čas přes minutu a půl.
Další pořadí: 4. Mirotice
40,03; 5. Žďár 67,55; 6. Jehnědno
78,83; 7. Nový Dvůr – neplatný
pokus.

Muži - open
Na nepovedený závod z Mirotic v kategorii open nechali zapomenout hasiči Jehnědna, kteří
rychlostí blesku naplnili nástřikové terče za 24,85 a zaznamenali

nejrychlejší pokus v letošním ročníku okresního poháru. Jiří Malkus, který měl minulou sezonu na
starosti rozdělovač a teď se přesunul ke spoji savic, neskrýval radost. „Je to super čas,“ radoval se.
Vyrovnanost výkonů potvrdila
Krč II., která po dvou prvních místech teď přidala i druhou stříbrnou
pozici (28,50) a celkově vede před
Jehnědnem o dvanáct bodů. Třetí
místo bral Cígler team (29,23).
Domácí borci měli velkou motivaci, protože na poslední soutěži brali poháry za první a třetí místo.
Tentokrát jim štěstí tolik nepřálo a
obsadili šesté a osmé místo.
Další pořadí: 4. Záboří 31,57;
5. Platan Protivín 36,31; 6: Zbelítov A 37,70; 7. Paseky A 37,96;
8. Zbelítov B 38,03; 9. Skály
38,99; 10. Heřmaň 41,39; 11. Předbořice 44,03.
Další kolo soutěže o pohár hasičů okresu Písek je naplánováno
v sobotu 9. srpna do Jehnědna, kde
se dají čekat další zajímavé výsledky.
Petr Eliáš
Fotografie z akce najdete na
www.jcted.cz.

Krč si vede v Jihočeské hasičské lize skvěle
KRČ - V Krči u Protivína se v
neděli 13. července běželo sedmé
kolo Jihočeské hasičské ligy. V té
účinkují druhým rokem domácí
borci a nevedou si vůbec špatně.
Třetím místem na domácí soutěži
se posunuli na celkovou pátou
příčku mezi víc než padesátkou
bodovaných týmů. Liga bude mít
celkem patnáct kol.
„Chtěli jsme zkusit vyšší náročnost soutěží, protože na Písecku
hasičský sport stagnuje. Už to byla
nuda, protože se o prvenství na
soutěžích pořád přetahovaly čtyři
týmy – Jehnědno, Milenovice,
Záboří a my. Už se jen vždycky
čekalo, jestli to někdo zkazí. Takže jsme se loni přihlásili do Jihočeské ligy a větší konkurence,“
zmínil jednatel sboru dobrovolných hasičů v Krči Jiří Kašpírek.
Doma v Krči teď poprvé jedno z
kol Jihočeské ligy uspořádali.
Dorazilo celkem 26 mužských
týmů. Domácí A tým šel na start
jako první a dobrým časem 18,37
vteřiny nastavil laťku. Jak se později ukázalo, to nejlepší bylo k vidění hned zpočátku. Jako druhé
startovaly Žernovice. Tým z Prachaticka je několikanásobným vítězem Šumavské ligy a v požádním útoku na sklopné terče drží
časem 17,07 i třetí příčku v tabulce rekordů Jihočeské ligy. Rekord
17,05 drží Nevcehle z Jihlavska už
od roku 2003.

V Krči daly Žernovice čas
17,39, a tím se usadily na špici.
Mezi Žernovice a domácí Krč se
ještě prodral na druhou příčku Sedlec z Budějovicka, který o setinu
vteřiny předčil domácí. Velmi pěkné čtvrté místo zaujali hasiči ze
Stoklasné Lhoty na Táborsku, doplnění jihočeskými mistry v hasičském sportu z Pikova.
Soutěž se ale vyznačovala také
dost četným počtem neplatných
pokusů, v mužích byly čtyři. Mezi
ně se zařadily Milenovice, v jejichž
týmu byli tři nadějní dorostenci,
kteří začátkem července jako vítězové kraje reprezentovali na mistrovství republiky. Jenže to nestačilo. „Máme v týmu problém, protože Pavel Krejčí, který je u rozdělovače, má úraz kolena. Přesto jsme
si nechtěli nechat Jihočeskou ligu
ujít, když se koná tak blízko. Pavel Krejčí se posunul na strojníka,
na rozdělovač šel náhradník, nevyšlo mu to. Věděli jsme, že to je
na risk,“ prozradil Václav Šupitar
starší z milenovického sboru. I Jehnědno a Záboří se potýkaly s problémy. V týmu Záboří pravý proudař nenapojil proudnici, pustil se
do souboje s vodou a nakonec Záboří pokus dokončilo. Za to si hasiči vysloužili aplaus. Dobrý výsledek 19,98 dal Tálín. Spokojeni
ale byli tamní hasiči jen napůl.
„Mohlo to být lepší, už jsme dřív
dali i čas pod osmnáct vteřin. Letos jsme ale samý neplatný pokus,
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takže při letošní smůle je to ještě
dobrý,“ dal se slyšet Petr Váňa. V
konkurenci týmů Jihočeské ligy to
stačilo na 12. místo.
Celkově je Krč zatím v Jihočeské lize pátá s 66 body, první Netřebice mají 89 bodů. Následují Sedlec, Žernovice a Halašovice. Pak
už Krč. Její A tým si pěkné šesté
místo připsal i o den dříve, v sobotu, kdy šesté kolo Jihočeské hasičské ligy pořádaly Křenovice na
Českobudějovicku. Krč tam byla
šestá. B tým Krče startuje v pohárové soutěži Písecka, kterou zatím
vede. V neděli doma skončili na
18. místě.
V ženské soutěži nastoupilo na
hřiště v Krči dvanáct družstev.
Domácí děvčata skončila pátá,
Záboří osmé a Milenovice jedenác-

té. Ženskou část soutěže v Krči
vyhrály hasičky Chlumu před
Mydlovary a Srubcem. Celkově v
Jihočeské lize vede v ženách Srubec před Chlumem a Lišovem A.
Hasičky z Písecka jinak na Jihočeskou ligu nejezdí, využily jen
příležitosti poměřit síly, když ji
měly doma.

Oslavy sboru v sobotu
Tím ale letní hasičské dění v
Krči nekončí. Už v sobotu 19. července tu budou slavit 120 let sboru. Dojde k ocenění zasloužilých
členů, diváci se mohou těšit na
ukázku zásahu hasičů z Protivína,
kteří zlikvidují požár auta. Odpoledne bude vyhrávat na letním parketu u hasičárny Doubravanka a
večer dýdžej vEnCa.
-lk-

V jihočeské konkurenci si vedly dobře i ženy Krče.
středa 16. července 2014

