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ROK HASIČŮ 2012 
 

Dovolte, abychom se Vám představili. 

Naše sdružení dobrovolných hasičů má 36 členů z toho 22 mladých hasičů. V loňském roce se nám 

podařilo do našeho sboru získat 8 nejmenších dětiček a postavili jsme družstvo přípravky. Přípravka se pečlivě 

připravuje na novou hasičskou sezónu pro ně premiérovou. Doufejme, že bude stejně úspěšná jako loňská 

sezóna starších hasičských kamarádů, kteří se zúčastnili 6 pohárových soutěží a z toho obsadili 3 x 1 místo. 

Dařilo se jim také v soutěžích jednotlivců, kde naše sdružení reprezentují Dominik Kubálek, Petr Slabý, 

Vojtěch Ježek, Kateřina Slabá, Bára Korunková. 

Hasičina není jenom o sportovních výkonech, ale také o získávání znalostí a tak naši mladí hasiči splnili 

odznaky odbornosti preventista a strojník. Soutěží se také v loňském roce úspěšně účastnily naše ženy. 

Sdružení se aktivně účastnilo na akcích pořádaných městem a některé akce stavění máje a taneční 

zábavu pořádalo samo. 

V letošním roce budeme pořádat tyto akce: stavění a kácení májky a taneční zábavu, na které Vás tímto 

zveme. 

 

Vladimír Ježek 

starosta SDH Krásné Údolí 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

Dění v TJ SLAVIA Krásné Údolí 

 
Mužstvo v jarní části sezóny 2011-2012 podávalo průměrné výkony odpovídající základu hráčů. Po 

odehrání jara skončilo na 6. místě s 11 výhrami, 3 remízami, 14 prohrami a skórem 54:87 dosáhlo 36 bodů. 

Raritou byl zápas s Otročínem na domácí půdě, ve kterém se loučil Vlastimil Olejník st. s 30letou aktivní 

kariérou hráče. Místo, aby byl symbolicky vystřídán musel odehrát celý zápas, jelikož mužstvo nastoupilo 

v deseti hráčích. Utkání skončilo výhrou mužstva Otročín 13:1, aspoň má na co vzpomínat. 

Po nezbytných jednáních v zajištění hráčů na hostování začala sezóna 2012-2013 podzimem. Přihlásilo 

se sedm mužstev a hraje se dvoukolově. Ve většině zápasů mužstvo hrálo se soupeřem vyrovnanou partii, ale 

v závěru utkání vždy nedokázalo uhlídat výsledek a rozdílem branky prohrávalo. Po odehraných jedenácti 

zápasech přezimuje na 6. místě s 2 výhrami, 1 remízou, 8 prohrami a skórem 19:28 dosáhlo 7 bodů. 

Z jara nás čeká výměna hráčských registrací se znakem FAČR. V současné době má Tělovýchovná 

jednota 34 členů. Z toho 15 aktivních hráčů dospělých a 4 aktivní hráče hrající mládežnické soutěže. 

Závěrem poděkování lidičkám zajišťující hladký průběh soutěží. 
 

    Předseda TJ Dvořák Zdeněk 

 

IV. třída okresního přeboru ročník 2012/2013 – jaro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Datum Začátek Místo Soupeř 

Neděle 31.3.2013 16.00 h doma Ol.Vrata 

Neděle 7.4.2013 14.00 h venku Údrč 

Sobota 13.4.2013 15.00 h venku Sedlec "B" 

Neděle 21.4.2013 17.00 h doma Otročín 

Sobota 27.4.2013 17.00 h venku Pila "B" 

Středa 1.5.2013 17.00 h doma Údrč 

Neděle 5.5.2013 17.00 h doma Stanovice 

Středa 8.5.2013 16.30 h venku Stanovice 

Neděle 19.5.2013 15.00 h venku Ol.Vrata 

Neděle 26.5.2013 17.00 h doma Údrč 

Neděle 2.6.2013 17.00 h doma Sedlec "B" 

Neděle 9.6.2013 14.00 h venku Otročín 

Neděle 16.6.2013 17.00 h doma Pila "B" 


