
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky pro nového velitele   
 

 
 
Čas plyne jako voda, rok 2017 se chýlí ke konci……………………… 
  

                                  příroda se začala barvit do krásných barev podzimu, na hřištích utichly hlasy hasičských strojů i soutěžících a 
nastává čas příprav valných hromad, kde zhodnotíme, co nám rok 2017 přinesl, či odnesl. Co jsme udělali dobře, co méně dobře 
nebo co jsme neudělali vůbec.  
     Pro Okresní sdružení hasičů Benešov byl rok 2017 jako každý jiný s výjimkou tradiční akce „Hasičského dne na Konopišti“, který 
se vydařil a všem, kteří se na této akci podíleli, velice děkuji za pomoc.  
     Splnili jsme skoro všechny úkoly, které jsme si na počátku roku dali. Do konce roku nás čeká ještě školení hospodářů a revizorů. 
Úkol, který je nesplněn a do konce roku splněn nebude, je výměna členských průkazů. Jsem optimista a na počátku roku, kdy jsme 
Vás s výměnou seznámili a žádali Vás o fotografie členů, jsem byla přesvědčena o tom, že výměnu do konce roku zvládneme. Ale 
pro náš okres, kde máme 10 558 členů, je to velké sousto a musím říci, že spolupráce ze strany sborů není až tak dobrá. Do součas-
né doby nemáme podklady pro výměnu členských průkazek od 91 SDH, což je více, jak jedna třetina.  
     Chtěla bych všem hasičům poděkovat za dobrovolnou činnost, kterou odvádějí v podobě výjezdů a zachraňování životů a majetku 
našich spoluobčanů, v podobě kulturního dění v našich obcí. Za úžasnou reprezentaci našeho okresu na hasičských soutěží ve vyšších 
kolech. Chtěla bych poděkovat rozhodčím, kteří si najdou čas a přijdou rozhodovat na soutěže od okrskových soutěží až po republi-
kové. Nesmírně si vážím Vás všech, kteří jste ochotni dělat něco nezištně, zdarma. Tento trend se pomalu z naší společnosti vytrácí.  
     Chtěla bych se omluvit autorům článku o Benešovské lize a o první části kola Hry Plamen a dorosteneckých družstev + jednotlivců 
(ZPV), které se do Hasičských Informací nevešly a budou publikovány v jarním vydání. O ZPV jen krátce. Soutěž se konala 
v Krhanicích. Proběhlo 85 startů. 63 hlídek a 22 jednotlivců. Startovalo se 7 hodin a 5 minut. Vítězové v kategorii mladší hasiči – 
Střezimíř, starší hasiči – Sedlec A. Dorostenci – Střezimíř, Dorostenky – Střezimíř.  
     Do Vánočních svátků nám chybí pouze dva měsíce, budu asi první, která Vám přeje jejich prožití v pohodě, lásce a porozumění. 
   

      Dana Vilímková, starostka OSH Benešov 

ročník XXI.  číslo 2.          www.oshbenesov.cz           říjen 2017 



Pohádkový les v Jezeře 
 

     16. dubna jsme uspořádali akci pro děti, nazvanou 
Pohádkový les. Letos proběhl již sedmý ročník. Sraz byl 
tradičně ve Střížkově u nástěnky.  
     Po malém občerstvení a 
podání instrukcí se děti 
rozdělily do skupin a po-
stupně se vydávaly na tajů-
plnou trasu, kde je čekalo 
několik stanovišť s pohád-
kovými postavami a kde 
děti plnily úkoly a poznáva-
ly okolí stezky. Po zdolání 
úkolů se účastníci přesunuli 
na náves do Věřic, kde je 
čekalo pečení špekáčků na 
ohni. Děti dále pokračovaly 
ve společných hrách a do-
spělí poseděli u dobrého 
jídla a pití. Počasí nebylo až 
tak špatné, jen ke konci 

soutěží nás překvapila menší bouřka.  
     I letos byla účast vysoká.                         

 Miloš Páv

--- o O o --- 
 

Zhodnocení Shromáždění představitelů SDH 
 
     Na toto shromáždění bylo pozváno 227 starostů 
SDH, 27 starostů okrsků, 11 členů VV a  OKRR. Na 
Shromáždění představitelů se dostavilo z 227 pozva-
ných 127 starostů, což je 55, 95 % a shromáždění bylo 
usnášení schopné. Z 27 pozvaných starostů okrsku se 
dostavilo 18 starostů, t.j 66,66%, z 11 členů VV se zú-
častnilo 8 členů, tj. 72,72% a z 5 pozvaných členů 
OKRR se dostavili 4, tj. 80% 
     Shromáždění představitelů projednalo všechny body, 
které byly v programu, vyslechlo příspěvky hostů, dis-
kutovalo k daným problémům a v závěru schválilo 
předložené Usnesení. Jednání bylo ukončeno 13:00 
hodin. 
  

 Účast předst. SDH podle jednotlivých okrsků 
Benešov            56 %  Heřmaničky     60 % 
Bystřice 100 %   Miličín      78 % 
Struhařov          59 %  Jankov      56 % 
Ostředek   33 %  Vlašim      56 % 
Čerčany   58 %  Divišov                      50 % 
Týnec n/S.   50 %  Trh. Štěpánov     40 % 
Vysoký Újezd   80 %  Zdislavice                  37 % 
Neveklov           67 %  Pravonín      33 % 
Maršovice    60 %  Louňovice      20 % 
Křečovice    75 %  Načeradec      83 % 
Votice    67 %  Čechtice      67 % 
Olbramovice    67 %   Loket      17 % 
Vrch. Janovice   75 %  Dol. Kralovice     18 % 
Sedlec                37 % 

 

Účast okrskových starostů po oblastech 
Benešov             60 %  Vlašim                 70 % 
Votice     71 % 
 

     Starostům nebo jejich zástupcům, kteří se zúčastnili 
Shromáždění představitelů SDH, děkuji za jejich kladný 
přístup a účast, popřípadě za jejich diskusní příspěvky.  
     Těm, kteří se nedostavili, ani nevyslali zástupce, 
vyslovuji nespokojenost k jejich přístupu, ale to je tak 
asi vše, co mohu udělat a jak je vidět, tak si z toho vů-
bec nic nedělají. Přesto se účast oproti loňskému roku 
zlepšila, nemluvě od let předešlých. 18 okrsků mělo 50 
a více % účast, nejlepší okrsek Bystřice – 100 %, nej-
menší účast měly okrsky Loket (17%)  a Dolní Kralovi-
ce (18%).                                                                     

d.v.

    2 



„Seniorské jaro“ ve Čtyřkolech 
 

     Seniorské jaro je dnes již tradiční událostí z oblasti 
hasičské činnosti spojující členy hasičského sboru nejen 
ve Čtyřkolech, ale také ze sborů z okolních obcí, mimo 
jiné se ho zúčastňují hasiči z Pyšel, Mrače, Čerčan a 
také hasiči z obce Uhlířov z opavského okresu. (SDH 
Uhlířov má s SDH Čtyřkoly navázánu družbu již od 
roku 1947! - ale to je jiný příběh). V roce 2017 se sou-
těž přehoupla do své druhé dekády. 
     Pro všechny hasičky a hasiče nad padesát let, kteří se 
již nezúčastňují aktivně v organizovaném hasičském 
sportu, tak vznikla možnost zúčastnit se soutěže 
v požárním útoku, pořadové přípravě a další, každý rok 
vždy nové, disciplíně. 
     Přestože soutěž probíhá pod dohledem rozhodčích a 
bývá hodnoceno pořadí, podstatou této akce je setkání 

členů hasičského sboru, kteří se na soutěžích nebo ji-
ných akcích již nemohou pravidelně vídat. Přesto, bez 
ohledu na věk a není výjimkou, že některým členům 
družstev je více než sedmdesát let, berou všechna druž-
stva soutěž velmi vážně. 
     Seniorské jaro ve Čtyřkolech je také významnou 
společenskou akcí, bývá doprovázeno hudebním 
programem a večer po soutěži zábavou. Soutěž má také 
podporu místních podnikatelů, kteří koupí reklamy 
přispívají k pokrytí nákladů na organizování soutěže 
včetně cen pro soutěžící. Těmi nejvýznamnějšími 
přispěvateli jsou obce a společnost Erwin Junker ze 
Čtyřkol. 

SDH Čtyřkoly

--- o O o --- 
 

Jarní kolo hry Plamen a soutěže dorostu 
 

     V prvním květnovém víkendu se tradičně uskutečni-
ly soutěže mladých hasičů v rámci celoroční hry Pla-
men a jarního kola soutěže dorostu. Obě soutěže pořá-
dalo Sdružení hasičů ČMS – OSH Benešov, OORM a 
SDH Sedlec. 
     V sobotu 6. května 2017 se v areálu fotbalového 
hřiště v Sedlci utkali při plnění disciplín mladí hasiči 
ročník 2016/17. Těchto soutěží se zúčastnilo 14 druž-
stev v kategorii mladší a stejný počet v kategorii starší. 
Společnými disciplínami pro obě kategorie byl požární 
útok Plamen, štafeta CTIF a štafeta dvojic. Pro kategorii 
starší navíc požární útok CTIF. 
Výsledky 
kategorie mladší: 
1. místo  SDH Střezimíř     součet bodů 5 
2. místo             SDH Miličín  součet bodů 12 
3. místo  SDH Sedlec  součet bodů 17 
 

kategorie starší: 
1. místo             SDH Střezimíř A    součet bodů 9 
2. místo             SDH Sedlec   součet bodů 18 
3. místo             SDH Jemniště   součet bodů 29 

 

     V neděli 7. května 2017 se dorostenecká družstva a 
jednotlivci utkali, na travnatém povrchu u ZŠ Sedlec – 
Prčice, v disciplínách test požární ochrany, běh na 
100m s překážkami, požární útok (družstva), dvojboj 
(jednotlivci).  
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Výsledky 
kategorie dorostenky jednotlivkyně střední 
1. místo              Vojslavská Adéla     bodů   5 
2. místo              Filipová Monika     bodů   8 
3. místo              Boudníková Lucie     bodů 10 
 

kategorie dorostenky jednotlivkyně starší 
1. místo              Hulínská Klára      bodů 6 
2. místo              Suchá Zdenka      bodů 6  
                      (o pořadí rozhodl běh na 100 m) 

 

kategorie dorostenci jednotlivci starší 
1. místo               Doubek Karel      bodů   6 
2. místo               Kroužil Marek     bodů   9 
3. místo               Vnenčák Matěj     bodů 10 
 

kategorie dorost – družstva dorostenky 
1. místo               SDH Střezimíř 
2. místo               SDH Sedlec 
 

kategorie dorost – družstva dorostenci 
1. místo     SDH Střezimíř 
2. místo                SDH Ratměřice 
 
     Přes náročnost přípravy této soutěže byl celý víkend 
organizačně velmi dobře připraven a zabezpečen, jak ze 
strany pořadatelů zmíněných v úvodu článku, tak ze 
strany rozhodčích, zdravotní služby, komentátora a 
dalších zúčastněných fandů hasičského sportu.  
     Díky tomu, že se vydařilo i počasí, si mohli všichni 
účastníci soutěž užít.   

OORM při OSH Benešov

--- o O o --- 
  

Sraz traktorů Zetor v Nahorubech 
 

     Nahorubští hasiči v květnu 2017 pořádali již 13. 
ročník srazu traktorů Zetor. I po tolika letech byla 
účast poměrně slušná. Sjelo se okolo 50ti strojů a při-
šlo asi 400 diváků. Letos jsme na srazu měli jednoho 
zvláštního návštěvníka. Ze Škrdlovic u Žďáru nad 
Sázavou přivezl svůj stroj (Zetor 25 z roku 1954) Mar-
tin Havelka. Vzdálenost, kterou k nám musel urazit, 
byla asi 170 kilometrů.     Zdálo by se, že tato vzdále-
nost bude největší, kterou je ochoten urazit za podob-
ným srazem traktorů. Pravda je ovšem jinde. Letos se 
již  podruhé  zúčastnil  srazu traktorů  u pobřeží  Baltu, 
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Vyhodnocení okrskových soutěží 
 

     V termínu od 7. do 27. května 2017 proběhla okrs-
ková kola v požárním sportu ve všech okrscích okresu, 
krom okrsku Trhový Štěpánov, Zdislavice a Čechtice. 
Tyto okrsky okrsková kola nepořádají. Všechna okrs-
ková kola byla obsazena alespoň hlavním rozhodčím, 
vyslaným OSH (okrsek Vrchotovy Janovice a Vojkov), 
na ostatní okrsky se dostavili rozhodčí 2 – 3.  
     Od všech okrsků jsme obdrželi vyhodnocení soutěží 
a veškerou dokumentaci. Okrsky Vrchotovy Janovice a 
Vojkov, Votice a Jankov a Heřmaničky uspořádali sou-

těž v termínu VI. Hasičského dne na Konopišti, přesto-
že bylo OSH Benešov doporučeno, aby se v tomto ter-
mínu soutěže nekonaly.  
     Na okrskových soutěžích soutěžilo celkem 123 druž-
stev mužů do 35 let, 53 družstev mužů nad 35 let, 66 
družstev žen do 30 let a 12 družstev žen nad 30 let. 
Celkem soutěžilo v okrskových soutěžích na okrese 
Benešov 254 družstev. Při soutěžích bylo zaznamenáno 
8 úrazů. 

        d.v.
                                                                                    --- o O o --- 
 

Veselá diabolka 
 

     Dne 28. května 2017 se v areálu chotýšanské střel-
nice opět uskutečnila soutěž pro mladé střelce ze 
vzduchovky. Již tradičně tuto soutěž – Veselou dia-
bolku pořádalo OSH Benešov, OORM ve spolupráci s 
MS Diana a SDH Chotýšany. Soutěže vypsané nejen 
pro hasičské mládí se v kategorii mladších (6 – 11 let) 
zúčastnilo 60 dětí. V kategorii starších (12 – 15 let) 
střílelo 43 dětí, z celkem 12 sborů dobrovolných hasi-

čů. Po třech vyřazovacích kolech byly tyto výsledky:  
 

Mladší:  Starší: 
1. Martin Škvor 1. Saša Venderová 
2. Barbora Čejková 2. Eliáš Bernard 
3. Jan Svoboda 3. Štěpán Vondráček 
 

     Pěkné počasí přispělo k dobré úrovni soutěže a k 
příjemnému strávení nedělního dopoledne. 

p.j.  
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vzdáleném asi 800 km. Na tento sraz jezdí svým 
strojem po vlastní ose. Cesta trvá 3 dny a jezdí se 
za každého počasí. Vzhledem k tomu, že traktor 
nemá kabinu, je jeho odhodlání vskutku obdivu-
hodné.  

Hasiči Nahoruby 
 



VI. Hasičský den na Konopišti 
 

     27. května 2017 se na benešovském náměstí od ran-
ních hodin shromáždila novodobá hasičská technika, 
historická hasičská technika a koňské stříkačky. 
K zahlédnutí byly i krásné historické prapory a 
v neposlední řadě mnoho účastníků ve slušivých hasič-
ských uniformách, včetně mladých hasičů z Bystřice a 
Střezimíře. V 10. hodin se celý průvod, za doprovodu 
dechové hudby Vranovanky, vydal na slavnostní po-
chod městem Benešovem, směrem ke Konopišti, kde od 
12 hodin probíhal již VI. ročník Hasičského dne a IV. 
ročník Miss hasička Středočeského kraje.  

     V areálu Konopiště všechny účastníky při-
vítala dechová hudba Vranovanka. Celý pro-
gram zahájilo pochodem 23 praporečníků 
s historickými prapory a poté, při tónech fanfá-
ry, nastoupili na podium vážení hosté pod ve-
dením starostky Okresního sdružení hasičů 
Benešov Dany Vilímkové, která hosty přivítala 
a představila. Akce se konala pod záštitou 
hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy 
Pokorné Jermanové a starosty Města Benešov 
Ing. Petra Hostka, MBA. Tuto tradiční akci na-
vštívil starosta SH ČMS Ing, Karel Richter, 

starosta KSH Středočeské-
ho kraje Oldřich Lacina. 
Přivítali jsme poslance par-
lamentu ČR Ing. Václava 
Zemka. HVP, a.s. zastupo-
val Miloš Sobota – vedoucí 
manažer obchodu. Zúčast-
nil se čestný starosta OSH 
Benešov Josef Páv. Hasič-
ský záchranný sbor Středo-
českého kraje zastupoval 

náměstek ředi-
tele Ing. plk. 
Miloš Hladík a 
za Hasičský 
záchranný sbor 
Středočeského 
kraje, územní 
odbor Benešov 
se dostavil ředitel, pan Ing. plk. Josef Set-
nička. Byla přivítána delegace polských, 
slovenských a německých dobrovolných 
hasičů. 
     Na Konopišti v areálu přírodního diva-

dla a blízkého okolí se prolínal 
bohatý program. 12 družstev 
s koňskými stříkačkami, které pro-
váděly požární útok, vystřídaly 4 
vstupy 6-ti vybraných hasiček ze 
Středočeského kraje při promenádě 
v hasičských uniformách, při volné 
disciplíně, na přehlídce v krásných 
společenských šatech a závěrečném 
rozhovoru, které chtěly co nejlépe 
zabodovat a uspět u poroty 
v soutěži Miss hasička.  Porota 
rozhodla takto: II. vicemiss se stala 
Anna Kukrechtová z SDH Hrazená 
Lhota, okres Benešov. Titul I. vi-
cemiss svou krásou získala Iveta 

 6 



Filipová, SDH Chmelná, okres Benešov a nejkrásnější 
hasičkou Středočeského kraje byla vybrána Lucie 
Šťastná, SDH Kostelec u Křížků, okres Praha - východ. 
Diváci si svými hlasy zvolili Miss sympatie Michaelu 
Málkovou, SDH Vranovice, okres Příbram. Hlediště 
rozpohybovala Heidi Janků. Vystoupil Štěpán Kojan 
z kapely KEKS, Čejka Bend, stepaři TS Andrea, Kunra-
tický kvartet Majerkopolky. Po celé odpoledne a celým 
programem všechny přítomné provázel známí moderá-
tor Saša Hemala.  
     Na přilehlé louce byla vystavena hasičská technika a 
koňské stříkačky. To vše bylo doplněno mnoha stánky 
s hasičskými suvenýry, výstrojí i výzbrojí z firmy Po-

žární bezpečnost s.r.o., hasičskou zásahovou obuví, po-
háry a plakety firma SABE a mnoho dalších.  Nechyběli 
stánky s bohatým občerstvením. Probíhaly zde i ukázky 
policejních psů, Hasičského záchranného sboru, zá-
chranné služby, městské policie a celní správy.  
     Děkujeme všem obcím, městům a sponzorům, kteří 
přispěli na tuto akci.  
Po celý den nás doprovázelo krásné počasí a akce se ve-
lice zdařila. Všem, kdo tuto akci připravovali, děkuji za 
jejich pomoc. 

   za organizační tým 
 Dana Vilímková, starostka OSH Benešov 

    --- o O o --- 
 

Okresní kolo požárního sportu 
 

     Dne 3. června 2017 se za krásného a příjemného 
slunečného počasí uskutečnilo ve Vlašimi na stadionu 
Na Lukách – I. (okresní) kolo soutěže dle směrnic 
hasičských sportovních soutěží, pro muže a ženy 
v okrese Benešov.  
     Soutěže se zúčastnilo šest družstev mužů (SDH 
Dalovy, SDH Martinice, SDH Radošovice, SDH 
Sedlec, SDH Struhařov, SDH Střezimíř) a deset druž-
stev žen (SDH Dalovy, SDH Jablonná nad Vltavou, 
SDH Jemniště, SDH Lešany, SDH Martinice, SDH 
Olbramovice, SDH Sedlec, SDH Střezimíř, SDH Vra-
covice, SDH Všechlapy). Jako každý rok, i letošní 
ročník byl zahájen disciplínou běh s překážkami na 
100 metrů mužů a žen, následovala štafeta 4 x 100 
metrů s překážkami a požární útok. 
Výsledky jednotlivců: 
Ženy 
1. Škvorová Kateřina (SDH Všechlapy)          – 17,18 
 

2. Jiráková Dominika (SDH Střezimíř)           – 17,49 
3. Novotná Hana (SDH Střezimíř)                  – 18,57 
 

Muži 
1. Nesvorný David (SDH Dalovy)                  – 18,26 
2. Střelka Pavel (SDH Střezimíř)                    – 18,28 
3. Bursík František (SDH Střezimíř)               – 18,29 
  
Výsledky družstev: 
Ženy  Muži 
1. SDH Střezimíř 1. SDH Střezimíř 
2. SDH Všechlapy 2. SDH Martinice 
3. SDH Dalovy 3. SDH Dalovy 
 

     Závěrem patří velké poděkování všem, kteří se na 
hladkém a rychlém průběhu soutěže podíleli: OSH ČMS 
- okres Benešov, HZS Středočeského kraje - územní od-
bor Benešov, rozhodčím, časomíře, technické četě i 
samotným závodníkům. 

                                                                d.v.
--- o O o ---        

 
Ve Vranově se slavilo 

 
     V letošním roce dobrovolní hasiči 
z Vranova oslavili 125. výročí založení 
sboru. Vranovští hasiči pojali oslavy ve 
stylu sjezdu historických koňských stří-
kaček s mezinárodní účastí. Oslav se 
zúčastnili sbory z blízkého okolí a také 
například hasiči z Klatov, kteří dorazili 
s parní stříkačkou. Dále přijeli dva sbory 
ze zahraničí, z východoslovenských Ma-
tějovců nad Hornádom a polského Bie-
lowicka. 
     Na začátku oslav byl slavnostní prů-
vod Vranovem k pomníku padlých hrdi-
nů, kde byly položeny věnce za hudební-
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ho doprovodu státní hymny. 
     Hasiči připravili výstavu svého archivu na hasič-
ské zbrojnici. Na oslavách nechyběla výstava histo-
rické hasičské techniky, ukázka požárních útoků čle-
nů hostujících sborů i Vranovských dětí, dále také 

ukázka vyprošťování zraněné osoby z auta po nehodě 
při zásahu HZS Benešov a ZZS. Nakonec proběhla 
ukázka hašení hořlavých kapalin. 

          Hasiči Vranov

--- o O o ---
 

Reprezentanti okresu ve vyšších kolech 
 

     Ve dnech 9. – 11. června 2017 se kutnohorský atle-
tický stadion Olympia naplnil mladými vyznavači po-
žárního sportu. Konalo se zde Krajské kolo hry Pla-
men a soutěže dorostu ročník 2016/2017. Organizáto-
rem celé akce bylo Krajské sdružení hasičů Středo-
českého kraje ve spolupráci s Okresním sdružením 
hasičů v Kutné Hoře, které soutěž a celé zázemí per-
fektně připravilo.   
     Záštitu nad akcí převzal starosta města Kutná Ho-
ra, Bc. Martin Starý, který se v pátek zúčastnil slav-
nostního nástupu. Mladé hasiče přišel pozdravit i plk. 
Ing. Jiří Pokorný, ředitel ÚO Kutná Hora, HZS Stře-
dočeského kraje se svým zástupcem mjr. Ing Pavlem 
Říhou. Přítomen byl i starosta Krajského sdružení 
hasičů Středočeského kraje Oldřich Lacina. 
V průběhu krajského kola přišli své týmy podpořit i 
starostové okresních sdružení hasičů Středočeského 
kraje. Někteří trávili čas na soutěži pracovně v roli 
rozhodčích, apod. 
     V pátek a v sobotu soutěžila družstva starších žáků. 
Startovní listinu tvořila vítězná družstva jednotlivých 
okresních kol Středočeského kraje.  Vítězem v této 
kategorii se stalo družstvo mladých hasičů z Pískové 
Lhoty (okres Nymburk), druhé skočilo družstvo mla-
dých hasičů z SDH Střezimíř (okres Benešov) a na 
třetím místě se umístilo družstvo SDH Petrovice 
(okres Příbram), přičemž družstva na 1. a 2. místě si 
zároveň vybojovala právo postupu na Mistrovství ČR, 
které v letošním roce hostí Zlín. 
     Zatímco starší žáci v sobotu stadion opouštěli, sou-
těž dorostu se rozjížděla. Probíhala v několika katego-
riích – družstva dorostenek a dorostenců, jednotlivci 
dorostenky a dorostenci ve třech věkových kategoriích 
(mladší, střední a starší). Na soutěži se představilo je-
denáct družstev dorostenek. Výsledky na prvních 
třech místech kopírovaly výsledky starších žáků. Do-
rostenky z Pískové Lhoty (okres Nymburk) zvítězily 
ve všech disciplínách a zlato bylo jejich. Druhé místo 
si vybojovala děvčata z SDH Střezimíř (okres Bene-
šov) a třetí místo putovalo na okres Příbram do SDH 
Petrovice. Dorostenců se na Krajské soutěži představi-
lo 10 družstev. Kvality SDH Střezimíř 
z benešovského okresu stvrdili dorostenci, kteří v této 
kategorii zvítězili před Klučovem (okres Kolín). Třetí 
místo obsadilo družstvo SDH Sestrouň (okres Pří-

bram). První dvě družstva v kategorii dorostenek i do-
rostenců si také vybojovala právo postupu na MČR do 
Zlína. 
     Zatímco starší žáci v sobotu stadion opouštěli, sou-
těž dorostu se rozjížděla. Probíhala v několika katego-
riích – družstva dorostenek a dorostenců, jednotlivci 
dorostenky a dorostenci ve třech věkových kategoriích 
(mladší, střední a starší). Na soutěži se představilo je-
denáct družstev dorostenek. Výsledky na prvních 
třech místech kopírovaly výsledky starších žáků. Do-
rostenky z Pískové Lhoty (okres Nymburk) zvítězily 
ve všech disciplínách a zlato bylo jejich. Druhé místo 
si vybojovala děvčata z SDH Střezimíř (okres Be-
nešov) a třetí místo putovalo na okres Příbram do 
SDH Petrovice. Dorostenců se na Krajské soutěži 
představilo 10 družstev. Kvality SDH Střezimíř 
z benešovského okresu stvrdili dorostenci, kteří 
v této kategorii zvítězili před Klučovem (okres Ko-
lín). Třetí místo obsadilo družstvo SDH Sestrouň 
(okres Příbram). První dvě družstva v kategorii doros-
tenek i dorostenců si také vybojovala právo postupu 
na MČR do Zlína. 
     V kategorii jednotlivců se představilo celkem šede-
sát mladých hasičů a hasiček. Postup na Mistrovství 
ČR si svými výkony zajistili v kategorii mladších do-
rostenců a dorostenek Ondřej Kubů (SDH Středoklu-
ky, okres Praha – západ) a Tereza Šafářová (SDH Za-
hořany, okres Praha – západ), v kategorii středního 
dorostu Michal Špaček (SDH Skryje, okres Rakovník) 
a Vendula Muziková (SDH Křížkový Újezdec, okres 
Praha-východ) a v kategorii staršího dorostu Jan 
Špringl (SDH Hrdlořezy, okres Mladá Boleslav) a 
Klára Hulínská (SDH Kvasejovice, okres Benešov). 
Všem postupujícím nezbývá než pogratulovat a popřát 
mnoho štěstí na Mistrovství ČR ve Zlíně. 
     Mladí hasiči SDH Střezimíř skončili na Mistrov-
ství ČR ve Zlíně na 11. místě, dorostenci ze Střezimí-
ře na 5. místě a střezimířské dorostenky na 3. místě. 
Klára Hulínská vybojovala v celkovém pořadí 3. mís-
to.  
     Všem soutěžícím mnohokrát děkujeme za skvělou 
reprezentaci jak Vašich sborů, tak okresu Benešov i 
Středočeského kraje. 

------------ 
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     Krajské kolo v požárním sportu se konalo 
v termínu 24. – 25. června 2017 v Kolíně. Náš 
okres zastupovalo družstvo mužů ze Střezimíře 
a v celkovém pořadí skončilo na 5. místě. (5. 
místo na 100 m s překážkami, 5. místo na šta-
fetě 4 x 100 m a 6. místo PÚ). 
     Družstvo žen bylo též ze Střezimíře a skon-
čilo, tak jako muži, na 5. místě, ale s tím rozdí-
lem, že děvčata měla soutěž rozeběhnutou per-
fektně (100 s překážkami – 1. místo, štafeta 4 
x 100 m – 3. místo), ale bohužel v požárním 
útoku se k nim štěstí otočilo zády a skončily 
zde na místě posledním, což je v celkovém 
hodnocení posunulo na místo 5. 
 

Všem soutěžícím patří též velké poděkování za 
reprezentaci našeho okresu.  d.v.

--- o O o --- 
---  

Indiánské léto s hasiči 
 

     Dne 16. července ve večerních hodinách vtrhl do 
poklidně žijící indiánské vesnice Yucatán mocný kou-
zelník Montezuma a jeho válečníci. Sebrali sílu kme-
ne ukrytou v totemu. Tím začalo dobrodružství pro 
šedesát šest dětí na dětském táboře, který pořádal 
SDH ve Voticích. 
     Děti měly za úkol splnit indiánský víceboj, žít 
podle indiánského desatera, stát se velkým orlím bo-
jovníkem a tak porazit Montezumu a navrátit vesnici 
její klid a sílu.  
     V dopoledních hodinách děti pilně vyráběly ná-
ramky přátelství, malovaly na trička indiánské vzory, 
pletly košíky z pediku, z papíru slepily indiánské týpí, 
ušily si indiánský váček, vyrobily lapač snů a barvami 
na sklo namalovaly skleničku a mandaly. V indiánské 
škole se děti učily o životě a historii indiánů, naučily 
se poznávat stromy, ptáky a rostliny a naučily se hrát 
lakros. 
     Odpoledne děti plnily indiánskou stezku, svedly 
velkou bitvu o skalpy mrtvých bojovníků, vařily pod 
zemí, prošly noční válečnou stezku za Velkým du-
chem, vyráběly vlastní totem, rýžovaly zlato, potily se 

v potní chýši. Na indiánské olympiádě získali kamín-
ky, za které na večerním jarmarku nakupovaly. 
Na tábor dorazili i „návštěvníci“: 
- báječná skupina Poprask - tančil celý tábor, ještě 

jednou děkujeme 
- ohňová show – strhující zážitek  
- indiáni z dalekého kmene  - úžasné a poutavé vyprá-

vění o životě indiánů 
- bubeník z firmy Bubnujeme cz. – dokázal roztanco-

vat celý tábor 
- klouzání na plachtě – díky Milane 
  

     Poslední táborový den 26. července 2017 děti pro-
šly velkou zkouškou, která rozhodla o tom, že se 
všichni stali velkými orlími bojovníky. Navrátily tak 
sílu do vesnice Yucatán a porazily mocného kouzelní-
ka Montezumu. 
     Velké poděkování patří vedoucím a praktikantkám, 
kuchařům, technickému zázemí, zásobovačům, zdra-
votnici, ale hlavně dětem. Byl to tábor, na který se 
nezapomíná a už teď se těším na ten další. Ještě jed-
nou děkuji.                                

Katka Klosová – hlavní vedoucí LDT 
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Dětský tábor SDH Ratměřice 
 
     Na letošní dětský tábor SDH Ratměřice 
v Soběslavi se přihlásilo téměř padesát dětí. Většina 
z nich jezdí na tábor pravidelně a těší se, až uvidí své 
táborové kamarády. Po prvním seznamovacím dni 
rychle zapadli i nováčci – z řad dětí i vedoucích.  
     Tématem tábora byla Cesta na Olymp. V úvodním 
divadelním představení, které pro děti nacvičili ve-
doucí, vznikla zápletka. Mocný vládce Olympu Zeus 
odvrhl několik bohů a vyhnal je z Olympu za to, že už 
neplnili svá poslání, vedli zhýralý život a neposlou-

chali Dia. Tito vyvrženci pak uprosili děti, aby jim 
pomohly získat zpět Diovu přízeň. Každý táborový 
den byl věnovaný jednomu z bohů. Ten děti celým 
dnem provázel, seznamoval je se svými schopnostmi, 
učil je různým dovednostem a děti pomocí úkolů, 
soutěží a her musely potvrdit potřebnost příslušného 
boha. Každý večer vyvedly napraveného boha na 
Olymp, vyvolaly Dia písní a prosily ho, aby polepše-
ného boha přijmul zpět. S Hefaistem, bohem ohně, se 
děti naučily založit ohniště a rozdělat a udržet oheň. 
Bohyně moudrosti, Athéna, je vedla pomocí kvízů, 
šifer stopovaček ke správnému uvažování. Bůh moří, 
Poseidon je potrápil náročnými vodními soutěžemi. 
S bohyní umění, Múzou, divadelně zpracovaly něko-
lik řeckých bájí. Hébé, bohyně jara je poučila o cho-
vání v přírodě, důležitosti třídění odpadů a o sbírání 
bylin. Společně pak uvařili čaj z bylin nasbíraných 
v lese. Pro záchranu Hádése, boha podsvětí, museli 
táborníci projít strašidelného bobříka odvahy. 
S bohyní plodnosti země, Démétér hráli strategickou 
hru, ve které získávali suroviny, z nichž večer uvařili 

v kotlících na ohni polévku. Válečná vřava provázela 
den Arése, boha války. Hygiea, bohyně zdraví před-
vedla i prozkoušela základy první pomoci. S Iris, bo-
hyní duhy, děti barvily týmová trika. V den boha 
poutníků, Hermése se celý tábor vypravil na pěší výlet 
do Soběslavi. V ulicích města děti směňovaly mince 
za hodnotnější věci. A v den bohyně krásy a lásky, 
Afrodity, se celý tábor proměnil v řecké lázně a odpo-
čívárnu. Děti využívaly služeb masérky a kosmetičky, 
odbornice jim barvily vlasy, malovaly obličeje nebo si 

mohly odpočinout na lehátku se čtenou pohádkou. 
Nechyběla ani pravá olympiáda s klasickými disciplí-
nami v den boha zdatnosti, Hérakla.  
     Díky krásnému počasí se k soutěžím a hrám mohlo 
hojně využívat řeky Lužnice a přilehlého lesa. 
Kromě tematických aktivit si děti užívaly i ty klasické 
táborové jako noční hlídky, rozcvičky, stopovačky, 
diskotéky, vodní bitvy, táboráky, fotbalový a ping-
pongový turnaj, talentovou soutěž a mnoho dalších. 
Každé všední dopoledne děti pracovaly v řemeslných 
dílničkách. Domů si tak odvážely plácačku na mou-
chy, kožený měšec, šumivé koule do koupele, zvon-
kohru, pečený čaj, korálkové přívěšky a další, vše 
vlastní výroby. 
     Pohodovou a přátelskou atmosféru tábora si po-
chvalovaly nejen děti, ale všichni vedoucí, praktikanti, 
kuchařky, zdravotnice a techničtí pracovníci. 
     O táboře lze hovořit jako o velmi vydařeném, jak 
dokazuje zájem dětí i vedoucích o příští ročník. 

SDH Ratměřice 

        --- o O o ---O o --- 
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Hasičský tábor Soptík 
 
     Po roce jsme se opět sešli na vlakovém nádraží v 
Benešově a v počtu 44 dětí, 5 našich mrňousků, které 
přece nenecháme doma), 3 praktikanti a 12 dospělých 
odjeli vlakem do Soběslavi na táborovou základnu 
pod rozhlednou Svákov. Letos jsme pojali tábor 
opravdu hasičský a téma znělo „Já hasič“.  
     Po příjezdu jsme se rozdělili do 4 oddílů a každý si 
musel vymyslet název a vytvořit svou vlajku. A tak 
vznikli Proudníci pod vedením Zuzky a Petra, Hadi-
ce s Markétou, Tomášem a Petrem, Topografíci se 
Zuzkou a Jolanou a Plamínci s Mášou, Štěpánem a 
Vaškem. 
     Jak to tedy všechno bylo?  
Na každý den jsme si připravili několik disciplín, ve 
kterých si porovnali oddíly své síly ale i vědomosti. 
Učili jsme se poznávat topografické značky, optickou 
signalizaci mezi hasiči, vázat uzly, střílet, rozhazovat 
a motat hadice, stříkat ze džberové stříkačky, ale i 
poskytnout první pomoc zraněnému. Každý z účastní-
ků si sám vyzkoušel a naučil, jak se zachovat a co 
udělat, pokud se třeba vyskytne u člověka v bezvědo-
mí. I ti nejmenší to dokázali.  
     Navštívili nás hasiči z Divišova a ukázali nám, jak 
se zachraňuje tonoucí ve vodě, psovodi ze Želivy nám 
předvedli, jak se cvičí psi pro hledání osob v sutinách. 
Všechno to bylo moc zajímavé a my všem moc děku-
jeme, že obětovali svůj čas a předvedli se nám. 
     My sami jsme navštívili Hasičský záchranný sbor v 
Soběslavi. Po prohlédnutí celé stanice, zásahových 
automobilů a stříhání vyprošťovacími nůžkami jsme 
se mohli svést po tyči – to byl zážitek. Naší návštěvu 
jsme završili opravdovým výjezdem místních hasičů, 
takže jsme viděli v „přímém přenosu“, jak to vypadá. 
     Všichni hasiči se musí udržovat v kondici, a tak i 
my jsme nechtěli zůstat pozadu a vydali jsme se na 

celodenní pěší výlet. Naše trasa začínala v Soběslavi 
na náměstí, kde jsme navštívili místní muzeum, na-
koupili potřebné věci na cestu a vydali se na cca 17 
km dlouhou cestu po krásách okolí Soběslavi. Mimo 
jiné jsme se zastavili u tvrze v Dráchově, o které jsme 
si poslechli několik informací. Cestou jsme plnili úko-
ly a odpovídali na 16 otázek. Byl to takový malý prů-
zkum, jestli v hlavičkách našich dětiček něco zůstává. 
Velkou zábavou pro malé hasiče byla pěna, kterou se 
nám podařilo vytvořit, a všichni se v ní proháněli a 
klouzali.  
     Večer jsme se vždy sešli na nástupu, vyhodnotili si 
celý den, dostali nějakou malou odměnu a usedli jsme 
k promítacímu plátnu a zhlédli pohádku. Jeden večer 
to bylo trochu jiné. Po pohádce se nešlo spát, ale na 
noční procházku na rozhlednu Svákov. Cestu nám 
ukazovaly reflexní plamínky s písmenky, z kterých 
jsme na konci naší cesty vyluštili šifru.  
     Bylo toho všeho moc, co jsme chtěli stihnout a pro 
úspěšné absolvování je nutné mít plná bříška. O to se 
starala naše „Hasičská vývařovna "JAKÁ VĚDA“ 
(Jarka, Kája, Věra, Dana). Vyvařovali nám výborně a 
talíře se vracely prázdné – naopak se opětovně napl-
ňovali. I když jedna výtka by byla - jeden večer se 
nám vývařovna zavřela a my jsme si museli uvařit 
večeři sami. Ale i s touhle výzvou jsme se poprali. Po 
rozdělání ohně a nakrájení všech potřebných surovin 
se za chvíli po táboře linula vůně 4 stejných a přesto 
jiných pokrmů. Gulášová polévka nebo buřtguláš – to 
je přeci jedno, hlavně, že nám chutnalo a nešli jsme do 
postelí hladoví.  
     Během celého týdne jsme stříleli ze vzduchovky. 
Nebylo to jen tak, na konci jsme všechno spočítali a 
vyhodnotili ve vyhlášené soutěži „Soptíkova diabol-
ka“. V této jediné disciplíně se soutěžilo v rámci 
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všech účastníků – každý sám za sebe. 9 nejlepších (a 
zdaleka to nebyli ti nejstarší) obdrželi diplom a pohár. 
     Čas letěl jak voda a než jsme se nadáli, byl posled-
ní den před odjezdem a my v poslední a tradiční disci-
plíně – branný závod - změřili své síly a vědomosti, 
které jsme na táboře nabyli. Sečetli jsme hodnocení 
oddílů za celé táborové klání a výsledky byly na světě. 
Někteří byli lepší jiní méně, ale co na tom záleží. 
Hlavní je, že jsme si to všichni užili. Každý si domů 
odvezl diplom a další odměny (např. polštářek, míč, 
hrnek, plyšáka a mnoho dalších drobností). A také 
dekorační obrázek, který si každý sám vyrobil z dře-
věných špachtlí.  

Poslední den jsme už jen zabalili své věci, uklidili si 
chatičku a vyrazili na vlak, který nás přivezl zase 
zpátky domů.  
     Na závěr bych chtěla moc poděkovat těm, kteří se 
na uskutečnění tohoto tábora jakkoliv podíleli a zajis-
tili tak všem přítomným příjemných 10 dní. Doufám, 
že v těch malých hlavičkách i nadále zůstanou některé 
z informací, které se dozvěděly a budou je umět pou-
žít a zároveň i mít na co vzpomínat.  
     Ještě jednou veliké DĚKUJI a už nyní se těším na 
příště, doufám, že se opět sejdeme a zažijeme spoustu 
nových věcí. 

Zdeňka Bumbálková, 
hlavní vedoucí tábora

--- o O o --- 
 

Výročí SDH v Souticích 
 
     Ve spolupráci a za velké podpory Obecního úřadu 
pořádal sbor dne 2. září 2017 u hasičské zbrojnice v 
Souticích oslavu 125. výročí svého založení. Velmi si 
vážím práce všech členů sboru a přátel, kteří se podí-
leli na přípravě, průběhu a úklidu velmi podařené akce 
sboru v naší obci. 
      Během příprav nám počasí opravdu nepřálo, ale 
rychlá improvizace v podobě odvodnění hřiště se nám 
vyplatila a ráno, před zahájením vlastní akce, jsme ve 
stanech pod nohama neměli bláto, což bylo pro 
všechny pořadatele velkou úlevou. 

     Akce začala ráno, 
slavnostním položením 
věnce k památce ze-
snulým členům SDH. 
Následovalo požehnání 
nové stříkačky, se kte-
rou naše družstvo bude 
soutěžit od příští sou-
těžní sezóny. Mezitím 
na místo konání dora-
zili členové HZS Zruč 

n/Sáz. s profesionální zásahovou technikou na ukázku. 
Patří jim velký dík za jejich přízeň a čas, o který se s 
námi podělili a samozřejmě za možnost prohlédnout si 
profesionální techniku. 
      Po společném focení členů Sboru byla otevřena i 
naše zbrojnice. Naší chloubou sice není nejmodernější 

vybavení, musíme být 
skromnější, ale všech-
no nám funguje a k 
tomu se můžeme 
pochlubit také plně 
funkční motorovou 
stříkačkou od fy. Stra-
tílek z r. 1927, dnes i 
včetně historických 
uniforem. 
      Nejdůležitější součástí oslav byl exhibiční požární 
útok jako ukázka pro veřejnost. Všechna požární 
družstva tyto útoky nakonec pojala opravdu svědomitě 
a tak jsme byli svědky nevyhlášené soutěže v požár-
ním útoku a s velikým ohlasem návštěvníků akce. 
Účastnila se tato družstva: SDH Dubějovice, Dálkovi-
ce, Soutice, Soutice (historická stříkačka) a Dolní 
Kralovice (dětské družstvo) 2x. 
     Oslava 125. výročí založení SDH Soutice se vyda-
řila nejlépe, jak mohla a nezbývá, než si přát to stejné 
i do dalších ročníků. 
      Za SDH Soutice děkuji všem návštěvníkům za 
účast a členům za obětavou přípravu velmi pěkné 
akce! Fotografie z výročí 125. let založení SDH Sou-
tice a následné oslavy 25. výročí osamostatnění obce 
najdete na internetových stránkách obce Soutice. 

za SDH Soutice Petr Suchý - starosta sboru

--- o O o --- 
 

Memoriál Divišov 
 
     9. září 2017 proběhl v Divišově na ploché dráze již 
26. ročník Memoriálu Františka Procházky a Václava 
Chalupeckého. Za velice pěkného počasí odstartovalo 
9 družstev žen a 10 družstev mužů. Pryč jsou časy, 

kdy startovalo přes 40 družstev. V letošním roce se 
poprvé za 26 let nezúčastnili muži ze Zdislavic, což 
nás velice překvapilo. Memoriál odstartovaly v 10:19 
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hodin ženy z Divišova a poslední útok dokončili muži 
z Třemošnice ve 13:36 hodin.  
     V kategorii ženy zvítězily ženy z Dalov s časem 
27,46 s., druhou příčku obsadily ženy z Čeňovic 
s časem 29,91 s. a na třetím místě, s časem 32,01 s. 
byla děvčata z Kondrace.  
     V kategorii muži měli nejlepší čas muži z Dalov A 
– 23,31 s., na druhém místě se umístili muži Radošo-
vic s časem 24,19 s. a třetí místo si vybojovali muži z 
Chmelné s časem 24,22 s.  
     Chtěla bych poděkovat všem za účast, za discipli-
novanost a věřím, že v příštím roce se počty družstev 
alespoň o malinko zvětší. Divišovským hasičům děku-
ji za odvedenou práci, ostředeckým hasičům za pomoc 
s dopravou vody. Rozhodčím a časomíře za skvělou 
souhru. Samozřejmě poděkování patří i Autoklubu 
Divišov za propůjčení ploché dráhy.  

    Dana Vilímková
--- o O o --- 

 
Pohár OORM v běhu na 60 m s překážkami 

 
     V sobotu 16. září 2017 se konal v Kondraci již 3. 
ročník hasičské soutěže "Pohár OORM v běhu na 60 
m s překážkami". Soutěže se zúčastnilo 104 soutěží-
cích ve čtyřech kategoriích: dívky mladší, chlapci 
mladší, dívky starší a chlapci starší. Pořadatelé připra-
vili tři dráhy, což zvýšilo atraktivitu a spád celého 
závodu. 
Byť se běhalo se za chladného počasí, nebylo to na 
výkonech našich účastníků vůbec znát.  
Poděkování patří jak závodníkům, tak všem, kteří se 
na zdárném průběhu celé akce podíleli.  
Výsledky: 
Dívky mladší (30 soutěžících) 
1.   Eliášová Anna (Střezimíř) - 16,25  
2.   Šimková Kamila (Střezimíř) - 20,13 

3.   Randová Aneta (Heřmaničky) - 22,94 
 

Chlapci maldší (25 soutěžících) 
1.   Prucek Matěj (Střezimíř) - 17,95 
2.   Žemlička Vojtěch (Kvasejovice) - 20,33  
3.   Skalický Matěj (Kvasejovice) - 20,77 
 

Dívky starší (25 soutěžících) 
1.   Hlavničková Andrea (Heřmaničky) - 14,24 
2.   Nožková Hana (Jemniště) - 15,30 
3.   Nováková Eliška (Střezimíř) - 15,90 
 

Chlapci starší (24 soutěžících) 
1.   Hulan Filip (Kvasejovice) - 14,26 
2.   Knotek Tomáš (Střezimíř) - 14,98 
3.   Eliáš Michal (Střezimíř) - 16,00  

       OORM Benešov
--- o O o --- 

 
Závod Špulka Race ve Lbosíně 

 
     V sobotu dne 23. 9. 2017 se ve Lbosíně konal III. 
ročník běžeckého závodu Špulka Race pořádaného 
Sborem dobrovolných hasičů Dalovy. Celý závod 
komentoval a hudbou doplňoval moderátor Karel 
Pilát. 
     Počasí nám letos docela přálo, závodu se zúčastni-
lo 122 běžců, z toho 36 dětí do 10 let, 22 dětí do 15 
let, 20 žen, 37 mužů a 7 běžců kategorie nad 50 let 
tzv. „druhá míza“. Trať vedla od dětského hřiště upro-
střed návsi až k úpatí rozhledny Špulky a byla dlouhá 
1 100 m s převýšením 75 m. Cena startovného byla 
jednotná, děti do 10 let běželi zdarma a k prodeji byla 
určena trička modré barvy a placky s logem Špulka 

Race. V nabídce bylo i bohaté občerstvení v podobě 
těstovinového salátu, bramboráků, grilovaných herme-
línů či kvalitní kávy a zákusků. 
     První běžkyně odstartovala slavnostně s dalovským 
praporem přesně v 14:00:30 a pak každou půl minutu 
pokračovali další závodníci. Každý účastník byl vyfo-
cen na startu a během závodu a cestou mohl využít 
občerstvení v podobě vody nebo ovoce.  
     Když byl závod dokončen, proběhlo slavnostní 
vyhlášení opět na hřišti a ve všech kategoriích byla 
vyhlášena první tři místa, absolutní vítěz celého závo-
du a nově byl také vyhlášen nejmladší a nejstarší 
účastník závodu. Výherci jednotlivých kategorií do-
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stali pohár a věcné ceny. Každý účastník obdržel v cíli 
medaili a u startu si pak mohl vyzvednout diplom 
s vlastním fotem a dosaženým časem. 
     V kategorii mužů zvítězil Jiří Dřízal s časem 4:35s 
a stal se zároveň absolutní vítězem. Na druhém místě 
byl Vítězslav Gazda s časem 4:44s a třetí místo obsa-
dil Tomáš Martínek s časem 4:48s. V kategorii žen 
zvítězila Ivana Novotná s časem 6:22s, na druhém 
místě byla Michaela Mrázková s časem 
6:29s a třetí místo obsadila Kateřina Fol-
lerová s časem 6:34s.  
     V kategorii děti do 10 let zvítězila 
Sára Zvadová s časem 6:47s, na druhém 
místě skončili Jan Čichovský a Vladimír 
Dřízal s časem 6:50s. V kategorii dorost 
do 15 let zvítězil Pavel Dřízal s časem 
4:58s, na druhém místě Matěj Benák 
s časem 5:10s a na třetím Vojtěch Jahoda 
s časem 5:17s. 
     V nové kategorii „druhá míza“ nad 50 
let zvítězil Vladimír Dřízal s časem 
5:37s, druhý byl Pavel Škopek s časem 

6:24s a třetí Richard Hejduk s časem 6:27s. Nejmladší 
účastnicí byla vyhlášena Nela Chomická (2 roky) a 
nejstarším účastníkem se stal pan Jaroslav Vlach (67 
let). Kompletní výsledky a fotografie jsou k vidění na 
www.spulkarace.cz.  
     Děkujeme všem zúčastněným a věříme, že se tu 
sejdeme zase příští rok.    

Hasiči Dalovy  

        --- o O o ---O o --- 
 

Setkání zasloužilých hasičů 
 
     26. září 2017 proběhlo 
tradiční setkání Zaslouži-
lých hasičů okresů Benešov 
a Tábor. Oba okresy 
v počtu 38 účastníků se 
sjely do obce Hulice na 
okrese Benešov, kde si 
mohly prohlédnout expozici 
pod názvem Včelí svět. 
Tato expozice se nachází 
v bývalé hulické školy a je 
vytvořena zcela unikátně. 
Paní průvodkyně nám řekla 
tolik informací o včelách a 
úlech, že jsem přesvědčena 
o tom, že mnoho včelařů 
takové vědomosti nemá. 
Bylo nám vysvětleno, kdo je trubec, kdo dělnice a 
matka. Jak celé včelstvo pracuje a jak je jejich práce 
úžasně sladěna. Při poslechu jejího výkladu jsem si 
představila v úlech místo včel nás – lidské bytosti. 
Máme se od včel hodně co učit.  
     Po vyslechnutí výkladu jsme si celou expozici 
mohli samostatně prohlédnout, pustit si několik krát-
kých filmů o včelách a v místní prodejně si koupit 

včelí produkty nebo výrob-
ky s přídavky včelích pro-
duktů. Expozice byla velice 
zajímavá a poučná. 
     Návštěva Vodního domu 
byla z důvodu výpadku 
elektrického proudu omeze-
na pouze na venkovní pro-
story, které nám nic neříka-
ly.  
     Další část společného 
setkání proběhla v restauraci 
v Hulicích, kde jsme se 
posilnili dobrým obědem 
ve složení výborné polévky 
a tradičního knedla – vepřa 
– zela. Nechyběla vonící 

káva a šternberské Filipovi koláče. K poslechu nám 
přišel zahrát známý heligonkář, pan Vlasák z Kalné.  
     Starosta okresu tábor předal našim zasloužilým 
hasičům malý léčivý dárek v podobě Světlého spodně 
kvašeného ležáku, nefiltrovaného, nepasterizovaného 
piva z rodinného pivovaru Obora.  
     Věřím, že se všem účastníkům naše setkání líbilo a 
budeme se těšit na další.                                          

 d.v.
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Hasičsko-záchranářské cvičení v Přestavlkách 
 
     11. ročník Hasičsko-záchranářského cvičení Pře-
stavlky, které pořádá SDH Přestavlky u Čerčan ve 
spolupráci se ZZS Benešov, HZS Benešov, PČR Be-
nešov, KZOS ZZS SčK, KOPIS HZS SčK, IOS PČR 
SčK, proběhl v sobotu 30. září 2017 v obci Přestavlky 
u Čerčan. Cvičení, zaměřené na spolupráci složek 
IZS, je postaveno na 16ti jednotkách dobrovolných 
hasičů, kteří se setkávají se svými profesionálními 
kolegy na 2 velkých a 8 menších součinnostních úlo-
hách. Paralelně se cvičením dobrovolných hasičů pro-
běhlo poprvé i oficiální cvičení Zdravotnické zá-
chranné služby Středočeského kraje a KZOS ZZS 
SčK. Celé cvičení je vedeno krajskými dispečinky, 
které jsou přímo na místě se svými mobilními vozy. 
KZOS ZZS SčK zde opět prověřilo své Mobilní ope-
rační středisko. Právě toto Přestavlcké cvičení zástup-
ce krajského dispečinku přivedlo 
k nápadu vytvořit tento speciální vůz pro 
hromadné postižení osob. Podobný vůz 
zde poprvé vyzkoušela také Policie ČR, 
která na tomto cvičení použila nejvíce 
své techniky v historii cvičeních IZS.     
     Akce byla zahájena ve 13:00 hod 
nástupem všech zúčastněných. Protože 
letošní ročník byl pod záštitou hejtman-
ky středočeského kraje paní Ing. Jaro-
slavy Pokorné Jermanové, přijela všech-
ny zúčastněné osobně pozdravit a pod-
pořit v jejich úsilí. Při této příležitosti 
také předala poděkování za reprezentaci 
Středočeského kraje doma i v zahraničí 
triu záchranářů ze ZZS Benešov – du-
chovnímu otci cvičení a dlouholetým 
lektorům na cvičení - doktoru Pavolovi Kačengovi a 
záchranářům Rudolfovi Kotkovi a Adamovi Svobo-
dovi, kteří se již dlouhá léta zúčastní řady odborných 
cvičení, z nichž si odváží ocenění z předních míst a 
jejich slovenští kolegové je za jejich úspěchy nazývají 
legendami. Slova chvály zmíněným složkám směřoval 
i ředitel Zdravotnické záchranné služby MUDr. Mar-
tin Houdek, i další představitelé kraje a města Bene-
šov.  
     Po oficiálním zahájení provedly 4 vybrané jednot-
ky sborů dobrovolných hasičů, kteří zde zastoupili 
práci nepřítomných profesionálů z HZS, společně se 
ZZS Benešov, PČR Benešov, Městská policie Bene-
šov, KZOS ZZS SčK, KOPIS HZS SčK a IOS PČR 
SčK, ukázkový komentovaný zásah u dopravní neho-
dy autobusu s 47 zraněnými z nich téměř polovinu 
tvořili děti a mladiství do 18 let. Policie ČR celou akci 
monitorovala pomocí svého dronu a kamer umístě-
ných vevnitř autobusu. Odpoledního zásahu se účast-

nili i krizový interventi ZZS SčK., pod jejichž vedení 
ve večerních hodinách proběhla i jedna 
z nejnáročnějších úloh pro dobrovolné hasiče 
s řešením posttraumatického šoku dvou osob.  
     Následně proběhlo tříhodinové školení družstev 
v resuscitaci, třídění osob metodou START, vyproš-
ťování, radiokomunikaci, základech požární ochrany; 
policie dobrovolné hasiče seznámila s pravidly pro 
užití VRZ a s typovým plánem Záchrana pohřešova-
ných osob-pátrací akce v terénu.    
Po 19té hodině všechny družstva a posádky vyjeli na 
trasu, kde si v praxi vyzkoušeli, jak jsou schopni při-
pravené mimořádné události zvládnout. Večerní úlohy 
jsou cvičením nejen pro dobrovolné hasiče a posádky 
RZP ZZS SčK, ale také pro hlídky Policie ČR a Měst-
ské policie Benešov. Svou spolupráci a techniku pře-

nosových vozů zde také prověřili všechny tři krajské 
dispečinky IZS. Zástupci ZZS Benešov, Policie ČR a 
profesionální hasiči z HZS Benešov a pražských sta-
nic zastávají posty rozhodčích na jednotlivých úlo-
hách. Více než 70 figurantů pro všechny úlohy věro-
hodně namaskovali zástupci Červeného kříže. Cvičení 
bylo úspěšně ukončeno po 2 hodině ranní vyhlášením 
výsledků hasičské části a zhodnocením celého cvičení. 
Na akci se letos podílelo téměř 400 cvičících, rozhod-
čích, figurantů a pořadatelů, kteří jsou zde s jediným 
cílem – společně zdokonalovat své schopnosti pomá-
hat druhým. Velký kus práce odvedli zejména členové 
SDH Přestavlky u Čerčan, kteří pro toto veliké cvičení 
připravili kompletní zázemí a stravování.  
     Všem zúčastněným patří veliký dík, za jejich čin-
nost a úsilí společně zlepšovat svou připravenost po-
máhat druhým. 

SDH Přestavlky
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Návštěva ministra vnitra ve Vlašimi 
 
     V odpoledních hodinách po ukončení jednání 
v muniční továrně nejdříve ministr Chovanec 
v doprovodu poslance Parlamentu České republiky 
Václava Zemka zajel na krátkou návštěvu Obvodního 
oddělení Policie ČR ve Vlašimi. Pak už oba zamířili 
na stanici HZS Středočeského kraje v Blanické ulici, 
kde v těsném sousedství sídlí i výjezdová jednotka 
Sboru dobrovolných hasičů města Vlašim. 

     Na stanici HZS Vlašim hosty přivítali profesi-
onální i dobrovolní hasiči v čele s náměstkem ře-
ditele HZS Středočeského kraje pro IZS a operač-
ní řízení plk. Ing. Milošem Hladíkem. Po sezná-
mení se s ředitelem územního odboru Benešov 
plk. Ing. Josefem Setničkou, velitelem stanice 
HZS Benešov mjr. Mgr. Jiřím Černovským a sta-
rostkou Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska paní Danou Vilímkovou se všichni pře-
místili do zasedací místnosti k neformální debatě, 
které se zúčastnili i hasiči ze sloužící směny A. 
     Pak se ministr Chovanec odebral do prostoru gará-
ží, kde mu velitel stanice npor. Ing. Zdeněk Svoboda 
předvedl výjezdovou techniku, kterou stanice profesi-
onálních hasičů disponuje. Zároveň ho obeznámil 

s aktuálním děním v hasebním obvodu stanice, kde 
kromě zmíněné továrny na střelivo je například také 
vodárenská nádrž Švihov, plnírna propanbutanových 
lahví a obrovský zásobník plynu v Trhovém Štěpáno-
vě, Rehabilitační ústav Kladruby s převážně imobil-
ními pacienty, část páteřní dálnice D1 nebo druhé nej-
větší silo v republice ve Zdislavicích. 
     Další kroky Milana Chovance vedly přes ulici na 

zbrojnici dobrovolných hasičů, kde ho velitel 
výjezdové jednotky pan Martin Lahoda seznámil 
s historií vlašimského sboru i jeho současností, 
která čítá kolem dvaceti výjezdů ročně. Při pro-
hlídce vozového parku zaujala pana ministra i 
malá sbírka historických policejních vozidel, 
která je chloubou velitele jednotky, bývalého 
policisty. 

     Na závěr asi hodinové návštěvy se ministr Milan 
Chovanec i poslanec Václav Zemek zapsali do kroni-
ky vlašimského profesionálního sboru. 

                  por. Ing. Ladislav Holomčík, 
tiskový mluvčí HZS Středočeského kraje  
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