týden • 21

HASIČI

KOLEM NÁS

ZPRAVODAJSTVÍ Z ČESKOKRUMLOVSKA

Za Přídolí soutěžilo osm týmů
Již pouze jednu akci mají
před sebou do konce roku
přídolští hasiči. A to akci
příjemnou a sváteční. Přivézt Betlémské světlo 22.
prosince v 18 hodin před
Úřad městyse Přídolí.

P

řídolští hasiči také
už plánují soutěže
na příští rok. „Máme naplánované
dvě velké soutěže,“
říká hasič Jiří Haniš. „A to jednak květnovou soutěž pro
dospělé týmy k výročí založení
našeho sboru, už nám bude
126 let. A pak červnovou dětskou soutěž, která je zařazena
do seriálu soutěží Okresní pohár Český Krumlov.“
Sbor dobrovolných hasičů
v Přídolí byl založen 6. května
roku 1893. V současné době
má 71 členů, mezi nimiž jsou i
rodáci, kteří v katastru
městyse Přídolí již nebydlí, ale
stále se k přídolským hasičům
hlásí.

ZE ŽIVOTA Sboru dobrovolných hasičů Přídolí. Foto: archiv SDH Přídolí

„Nejmladšími členy jsou
Matyáš Jílek a Jurík Patrik,
kterým je dohromady úctyhodných osm let,“ říká Jiří
Haniš. „Nejstarší členkou je
Věra Bartošová.“
Letos za Přídolí soutěžilo
osm družstev. „Největší radost
nám dělá našich pět dětských
družstev, která soutěží
v Okresním poháru Český

Krumlov, ale i v pohárových
soutěžích a dosáhla na mnoho
pódiových umístění,“ doplnil
Jiří Haniš. „A ani mužstva
mužů a žen se letos neztratila.
Naše barvy jsou žlutá a zelená
a jsme rádi, že nám daří většinu nových věcí pořizovat
v jejich barevném provedení.“
Hasiči pořádají i sportovní a
kulturní akce v obci jako jsou

stavění májky, víkendové pobyty pro mladé hasiče, ve
spolupráci s TJ Sokol Přídolí
pouťový sranda-mač ve fotbale a požárním útoku, pravidelné tréninky pro mladé
hasiče a podobně.
Městys Přídolí spravuje
zásahovou jednotku ze členů
sboru. „Městys nás velmi
podporuje a za to děkujeme,“
uzavřel Jiří Haniš. (jh)

Rady hasičů – Jak bezpečně vyrazit za zimními sporty

Z

ima zaklepala na dveře,
a proto bude brzy ve
víkendovém kurzu výlet na hory. Pokud plánujete
cestu za sněhem, ale i kamkoliv jinam v průběhu zimy, měli
byste myslet i na svoji bezpečnost. Každý den vyjedou
hasiči na pomoc řidičům při
dopravních nehodách průměrně 50krát.
Zima je pro řidiče i automobil nejnáročnější období, proto by měl každý zodpovědný
řidič změnit svoje chování za
volantem a více než jindy řídit

opatrně, ohleduplně a předvídavě.
JAK SE TEDY NA CESTU
PŘIPRAVIT A CO BY MĚLO
KAŽDÉ AUTO OBSAHOVAT?
Řidiči motorových vozidel by
si měli před delší cestou zjistit,
zda je jejich plánovaná trasa
sjízdná, a poslechem dopravního zpravodajství průběžně
monitorovat vývoj situace na
silnicích.
Před jízdou je třeba zkontrolovat vybavení i stav svého
vozidla a případně doplnit vše

potřebné. Důležitou roli v
bezpečné jízdě hrají i zdánlivé
maličkosti, jako jsou správně
nahuštěné zimní pneumatiky.
CO BY MĚLA OBSAHOVAT
VÝBAVA MOTORISTY,
KTERÝ SE VYDÁVÁ DO HOR
NEBO NA DELŠÍ CESTU
V ZIMNÍM OBDOBÍ:
* dostatek pohonných hmot
v nádrži, nemrznoucí směs
v ostřikovačích,
* rozmrazovací olej do zámků (u sebe – nikoliv v autě),
* škrabka na led, smetáček,

zimní rukavice,
* sněhové řetězy, pytlík
s pískem, kovová lopatka, příp.
pás pro výjezd z hlubokého
sněhu,
* tažné lano, rezervní kanystr s palivem, startovací
kabely,
* baterka, teplá deka, náhradní oblečení, teplý nápoj
v termosce, příp. potraviny,
* funkční a nabitý mobilní
telefon včetně autonabíječky
pro případ, že se telefon
v chladném prostředí rychle
vybíjí. Zdroj: HZSCR.cz

