
© SDH Pikov 2007 

Stránka hasi čů z Pikova 

9. 6. 2007 proběhlo II. kolo požárního sportu v Bechyni. Na tuto soutěž postupovalo 

9 nejlepších družstev okresu Tábor v kategorii muži. Po velice dobrých výsledcích z dvou 

okrskových kol (z Orlova a z Pohnání) jsme se mezi postupující zařadili i my hasiči z Pikova již 

třetím rokem v řadě. Účastí mezi nejlepšími v minulých dvou letech, jsme získali cenné 

zkušenosti, které jsme konečně letos dokázali zúročit. Celý den jsme předváděli vyrovnané 

výkony a ve všech třech požárních disciplínách jsme obsazovali 2. místa. V celkovém pořadí 

jsme proto skončili 2. za SDH Nemyšl. Třetí skončila Stoklasná Lhota. Tímto úspěchem jsme 

překvapili nejen sami sebe. 

16. 6. 2007 oslavili hasiči z Chotovin 130 let od založení sboru. Uspořádali tudíž 

soutěž ve zkráceném požárním útoku na 2 hadice B. Pozváno bylo 19 okolních družstev 

včetně 3 družstev z borotínského okrsku. Bohužel jsme se nesešli v plném počtu lidí. Pozvání 

jsme přesto nechtěli odmítnout, a proto jsme byli nuceni vypůjčit si 3 jiné členy z ostatních 

družstev. Za výpomoc jim proto velice děkujeme. Celkové výsledky: 1. Stoklasná Lhota 

s časem 23.78s, 2. Pikov 27.70s, 3. Červené Záhoří 29.86s, … 5. domácí Chotoviny 30.69s, … 

9. Nový Kostelec 42.59s, … 11. Borotín 45.26s.  

30. 6. 2007 se konal již 5. ročník Her bez hranic v Mezně. Žádný ročník jsme doposud 

nevynechali, proto jsme nemohli chybět ani letos. Nominace a taktická porada týmu 

s hostinským proběhla večer před kláním v restauraci Na Rynku. Výborně připravené 

disciplíny ve stylu Jamese Bonda pobavili nejen soutěžící ale i hojný počet diváků. Vyrovnaný 

boj mezi všemi 13 týmy setrval až do poslední disciplíny, která určila toto pořadí: 1. Pikov 

109 bodů, 2. Jistebnice 108 bodů, 3. Libenice 97 bodů. Jelikož jsme soutěž vyhráli, náleží nám 

proto podle pravidel pořadatelství na příští rok. 

21. 7. 2007 proběhla Táborská hasičská liga v Tučapech. Soutěž, která probíhá v noci 

za umělého osvětlení, je z našeho pohledu nejpovedenější a nejprestižnější akcí z celého 

seriálu soutěží Táborské hasičské ligy. Požární útok zde předvedlo 49 družstev mužů a 15 

družstev žen. Nejrychlejší útok v kategorii muži předvedl SDH Žďár za 18.13s. Nejrychlejší 

útok žen byl 22.73 s SDH Chrbonín. SDH Pikov skončilo na 18. místě s časem 23.85s.  

4. 8. 2007 „O pohár starosty obce Řepeč“ Soutěž probíhala v klasickém a zkráceném 

požárním útoku. V obou disciplínách naše družstvo dosáhlo nejlepšího času. V útoku na 3B 

jsme dosáhli času 23.38s, což je náš nově ustanovený osobní rekord. V útoku na 2B jsme 

dosáhli času 21.85s. Radost z obou prvních míst a z osobního rekordu umocnil pěkný putovní 

pohár a šunkové selátko.  

11. 8. 2007 se konal český pohár v běhu na 100m s překážkami v Kamenci u Poličky. 

I zde měl SDH Pikov své zastoupení. 

18. 8. 2007 se uskutečnil Královský turnaj ve florbale ve Smrkově. Zúčastnilo se ho 8 

družstev. Po zaváhání v semifinálovém utkání jsme vybojovali 3. místo.  

Ukončení úspěšné sezóny plánujeme na poslední ligové soutěži 22. 9. 2007 ve Zhoři u 

Tábora a poté krátké posezení s přáteli v Pastoušce. 


