Krč byla ve formě. Poháry brala se dvěma rekordy
SKÁLY – V sobotu 10. srpna pořádal sbor hasičů ve Skalách soutěž v požárním útoku.
Jedná se o další pohárovou soutěž okresu a pohár tentokrát
věnovala starostka Skal Pavla
Poláčková. První místo se oceňuje třiceti body a po skončení
poslední soutěže 30. srpna v
Jehnědnu budou vyhlášeni vítězové ročníku.
Soutěž byla výborně organizovaná a probíhala naprosto
hladce. Devatenáct mužských a
dvanáct ženských týmů soutěžilo v rychlém tempu. Pozorně
je sledovala spousta diváků. Pro
všechny tu byl dostatek občerstvení včetně lákavých letních
koktejlů, děti si mohly zaskotačit na trampolíně.
Soutěžní týmy přijely plné
ctižádosti dobře se umístit.

„Doufám, že budeme první,“
netajili se sebevědomím závodníci z Krče. „My jsme se letos
jako jediní z Písecka poprvé
přihlásili do Jihočeské hasičské
ligy, jedné z nejkvalitnějších
soutěží na jihu Čech, srovnatelné s republikovou extraligou,“
prozradil Jiří Hanzl. Aby si vydělali peníze na drahé vybavení, které stojí až 130 tisíc korun, musí se v Krči hodně otáčet. „Pořádáme svoz železa, hasičský ples, vlastní pohárovou
soutěž, a dostáváme také příspěvky od města Protivína, k
jehož okrsku patříme,“ vysvětlují hasiči z Krče.
Veronika Bláhová a Iveta
Kulhánková ze Záboří si zas pochvalovaly, kolik dnes soutěží
žen. „Před osmi lety ještě ženské týmy skoro nebyly,“ za-

vzpomínaly. „My jsme se hasičskému sportu věnovaly od malička v dětském týmu. V patnácti letech kluci přecházeli k mužům a nám bylo líto skončit.
Tak jsme v roce 2003 vytvořily
ženský tým.“ První generace zábořských hasiček ještě neví,
jestli budou ve sportu pokračovat i později s dětmi. „Zatím z
nás má miminko jen jedna, uvidíme, jestli se za rok za dva vrátí. Byly bychom rády,“ usmívají se.
Také starostka Skal Pavla Poláčková byla s průběhem soutěže spokojená. „Loni tu soutěžilo přes třicet hasičských
týmů. Skvělí organizátoři jsou
i náš starosta hasičské obce Jaroslav Babák a hlavní rozhodčí
Josef Žalud,“ připomněla. Ale
zmínila i povodně z let 2002 a
2010. „Lidé se přesvědčili, že
to není jen hra a že se na naše
dobrovolné hasiče opravdu
mohou obrátit o pomoc.“
Na závěr byly vyhlášeny výsledky a vítězům slavnostně
předány poháry a dárky. „Výsledky naše očekávání ještě
předčily,“ radoval se Jiří Hanzl
z vítězné Krče. „Náš mužský i
ženský tým překonal své rekordy!“ Zklamaní byli tentokrát
borci ze Záboří Václav Sháni-

lec a Ondřej Soukup. „V celkovém bodování stále vedeme.
Krč je silný soupeř, ale chceme
ho překonat.“ Příliš úspěšní nebyli ani domácí Skaláci, které
zdržela zauzlovaná hadice. A to
přesto, že jim v případě neúspěchu hrozilo bezdomovectví. „S
takovým časem se dostavte ke
mně do kanceláře, ustřihneme
růžky občanek,“ žertovala starostka do mikrofonu. Smutné
odjížděly hasičské týmy z Tálína a Bavorova. Měly neplatné pokusy. Ale i to ke sportu
patří.
Lucie Nikolajenková
Foto Jiří Kvasnovský a –ln-

Výsledky:
Muži: 1. Krč II 24,19; 2. Záboří 25,12; 3. Jehnědno
26,49; 4. Milenovice 27,62;
5. Zbelítov 29,06; 6. Jestřebice 32,65; 7. Podeřiště 33,22;
8. Žďár 33,24; 9. Platan Protivín 33,68; 9. Skály I 40,55
Ženy: 1. Krč 25,75; 2. Jehnědno 26,68; 3. Záboří 27,45;
4. Paseky 29,75; 5. Nový
Dvůr 30,09; 6. Kestřany
31,66; 7. Podolí I. 33,49; 8.
Žďár 35,45; 9. Milenovice
39,78; 10. Heřmaň 47,51

Tři vítězné mužské týmy Krč II s rekordním časem 24,19, druhé Záboří jen o fous pomalejší s časem 25,12 a třetí Jehnědno s časem 26,49.

Krčský tým vyráží do útoku.

Tři nejlepší ženské týmy: první Krč s rekordním časem 25,75, druhé Jehnědno s časem 26,68 a třetí Záboří s časem 27,45.

Ženy z Krče překonaly časem 25,75 vlastní rekord.

Skaláci s uzlem na hadici. „Jak se nám tohle mohlo stát?“
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