
Sbor dobrovolných hasičů Křešice OÚ Křešice 

Nádražní 161  Nádražní 84 

411 48 Křešice  411 48 Křešice 

hasici.kresice@seznam.cz  ou.kresice@pvtnet.cz 

www.sdhkresice.cz  www.kresice.cz 

1 

 

Výroční zpráva sportovního kolektivu SDH Křešice za 

rok 2010 

Sportovní výsledky 
Rok 2010 byl pro nás sportovně stejně nabitý, jako ten předchozí. S týmy mužů a žen jsme 

absolvovali celý ročník Krušnohorské ligy, vybrané závody Jizerské ligy, dva závody 

Extraligy a také několik soutěží pořádaných okresními sbory. Celkem jsme se zúčastnili 20 

soutěží, z nichž dvě jsme pořádali sami. 

Vůbec poprvé jsme se na jaře zúčastnili prestižního tréninkového kempu v Bezděkově pod 

Třemšínem. Spolu s dalšími 14 mužskými a 6 ženskými kvalitními týmy jsme během víkendu 

vyzkoušeli v pravých bojových podmínkách různé závodní techniky a strategie, které nám 

byly v průběhu sezóny nápomocny. 

Po kempu jsme pokračovali v seriálu soutěží Krušnohorské ligy, a hned v Klášterci jsme 

s týmem mužů i žen obsadili vynikající 3. místo. Shodné umístění v obou kategoriích se nám 

podařilo zopakovat i na dalším závodě Ligy v Hrobcích, odkud jsme si přivezli stříbrná 

umístění. 

Díky spojení pořádání Krušnohorské ligy a Extraligy ve Lhenicích a Štrbicích jsme měli 

sezónu nabitou kvalitními soupeři. Ani touto konkurencí se však naše ženy nedaly zastrašit a 

ve Lhenicích se jim podařilo obsadit úžasné druhé místo mezi nejlepšími týmy z celé 

republiky. Díky tomu se jim také dostalo příležitosti mít rozhovor pro pořad Požární sport 

vysílaný na 4. programu České televize. 

Vedlo se nám také na okresní úrovni díky druhému místu mužů na pohárové soutěži 

v Dřemčicích. Ještě týž den jsme pořádali Noční soutěž u nás u Labe. I přes náročné 

pořadatelské povinnosti se mužům podařilo dosáhnout na druhé stříbrné umístění v jednom 

dni a ženám na bronzovou medaili. 

Letos se do bojů o cenné kovy zapojilo také improvizované družstvo veteránů. V letních 

měsících absolvovali 3 závody na pohárových soutěžích, ve kterých se jim podařilo dosáhnout 

dokonce i na 4. pozici. 

Mezitím pro muže i ženy pokračovaly soutěže Krušnohorské i Jizerské ligy. Dařilo se nám 

držet standard v umístěních do 5. pozice, ale také jsme si někdy vybrali černého Petra. 

Nicméně za zmínku stojí vynikající koncovka celého našeho ročního snažení. Závěrečnému 

závodu Krušnohorské ligy, pořádaném u nás v Křešicích, kralovala naše děvčata. Nejen že 

závod vyhrála, ale zároveň vytvořila nový rekord Krušnohorské ligy na plnící terče. Muži si 
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svou tečku užili na posledním závodu Jizerské ligy ve Frýdlantu. Tam si o celé dvě vteřiny 

vylepšili své dosavadní maximum taktéž na plnící terče. 

V loňském roce jsme zorganizovali dvě soutěže, tradiční závěr Krušnohorské ligy a také 

Noční soutěž. Pořádání jsme se zhostili se vším všudy, takže veškerý výdělek, především 

z občerstvení, šel do sborové pokladny. 

Činnosti ve sboru 
Sportovci v našem sboru nejsou vyhraněnou jednotkou. Ve svém volném čase se věnují jak 

sborovým povinnostem, tak práci pro obec a výjezdovou jednotku. 

Vzhledem k příznivé finanční situaci jsme mohli pokračovat v úpravách hasičské zbrojnice. 

Po předloňském vymalování klubovny jsme v uplynulém roce věnovali pozornost zvelebení 

vnějšku naší hasičárny. Natřeli jsme všechna již notně vybledlá garážová vrata a železné 

konstrukce vrat a branky jednotnou červenou barvou. Zároveň jsme obnovili nátěr dřevěného 

plotu. 

Naši členové také pravidelně sekali trávu nejen v objektu zbrojnice, ale také u dětského hřiště 

naproti zbrojnici a areál kolem multifunkčního hřiště u Labe a sportovní dráhu, která je 

v letních měsících díky tomu využívána občany jako odpočinková zóna u řeky. 

U dráhy jsme si také připravili zázemí pro časté tréninky nejen mužů a žen, ale i dětí. Opravili 

jsme totiž zchátralou trafiku, která byla do sboru na jaře zakoupena. Díky ní částečně odpadá 

nám i vedoucím dětí náročné stěhování materiálu z hasičárny k Labi. 

Činnosti s dětmi se vedle pár stálých instruktorů a vedoucích mládeže z řad sportovců věnuje i 

několik dalších ochotných pomocníků, kteří se snaží i přes svou neodbornost tu a tam 

pomáhat vedoucím hlavně v letních měsících, kdy už skončí školní povinnosti a času pro 

hasiče zbývá více. 

Mimo to jsme se aktivně zapojili do všech pravidelných pracovních brigád konaných první 

pátek v měsíci, pomáhali jsme s úklidem sněhu, účastnili se valné většiny výjezdů naší 

jednotky jako hasiči, ale i jako velitelé výjezdu, udržovali internetové stránky sboru, starali se 

o pořádek ve zbrojnici, umývali a uklízeli výjezdovou techniku a garáže a prováděli nespočet 

dalších drobných prací v průběhu celého roku. 

Všem sportovcům bych chtěl proto tímto poděkovat, a to nejen za jejich ochotu při celoroční 

činnosti, ale i za některé podnětné nápady a inovace, jejichž realizace jsme se zhostili. Dále 

bych rád jménem sportovních týmů poděkoval obecnímu úřadu a celému sboru za finanční 

podporu a projevenou důvěru při reprezentování jejich jména. 

 

Vypracoval: Milan Pála, referent sportovní činnosti V Křešicích dne 9. ledna 2011 


