ZPRAVODAJ

Výroční

SDH Vidov

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY SBORU

Vážení sousedé, hasiči, milí přátelé,
dovolte mi Vás jménem sboru dobrovolných hasičů co nejsrdečněji pozdravit.
Rozhodli jsme se založit Výroční zpravodaj, jehož cílem
je informovat Vás o činnosti vidovských hasičů, oficiálně poděkovat všem, kteří nás podporují a především sdílet
s Vámi radost z obnovení hasičské tradice v naší obci.
V červnu 2020 jsme se rozhodli obnovit aktivitu Sboru
dobrovolných hasičů Vidov. Od té doby jsme ale stihli
mnohé.
Aktivně a s velkým nadšením jsme se zapojili do soutěžního kolotoče v hasičském sportu, věnujeme se výchově
a vzdělávání mladé generace a velkou měrou se podílíme
na společenském životě v obci.
Děkuji všem členům sboru za jejich nadšení a pracovitost,
sousedům a přátelům za podporu. Děkuji také všem spřáteleným sborům, které nás nezištně podporují a pomáhají
nám. Upřímně děkuji všem, kteří nám poskytli finanční
příspěvek, především pak obci Vidov a Jihočeskému kraji,
díky nimž můžeme pracovat s vidovskou mládeží a pořádat akce, na nichž se posilují sousedské vztahy a propojují
vztahy napříč generacemi.
Nacházíme se v nelehké době plné strachu a nejistoty.
Doufám, že aktivity, které pro Vás dobrovolní hasiči připravují a na kterých jste všichni vždy srdečně vítáni, Vám
dodávají aspoň trochu optimismu a energie.
Přeji nám všem krásné prožití přicházejícího adventního
času, do příštího roku hodně sil, optimismu, rodinné pohody a především pevné zdraví!

a energii, kterou sboru věnovala v jeho začátcích. Budeme
se snažit v aktivitách sboru pokračovat pilně a s nejvyšším
možným nasazením.
Novou starostkou byla členy SDH zvolena Bc. Kamila
Lidralová, dnes již Frčková.

OBEC PIŠTÍN ZAPŮJČILA
HASIČSKOU STŘÍKAČKU

Vzhledem k tomu, že náš sbor neměl na letní soutěžní
sezónu vlastní hasičskou stříkačku, dohodla se starostka
SDH Kamila Frčková se starostou obce Pištín Jaroslavem
Havlem na zápůjčce jejich hasičské stříkačky na kalendářní rok 2021. Děkujeme!

Kamila Frčková

REZIGNACE STAROSTKY SBORU

PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Ke dni 31. 12. 2020 rezignovala na místo starostky sboru paní Mgr. Šárka Kostková. Děkujeme jí za její práci

Hasičský sport se u dětí těší velké oblibě. V současné
době má náš sbor 19 dětí do 18 ti let. K mladým hasičům
ve Vidově se postupně hlásí i děti z jiných obcí. Dětské
týmy se během letních měsíců zúčastnily několika soutěží a předvedly perfektní výkony, čímž rozšířily celkovou sbírku trofejí vidovského SDH. Kroužek Mladý hasič není aktivitou pouze na letní měsíce. Děti se v něm
scházejí během celého roku každé pondělní odpoledne.
Vedoucí kolektivu dětí je Simona Dvořáková, které s programem pomáhají i ostatní členové SDH.
V červenci se uskutečnil první dětský týdenní tábor v Nové

Peci na Lipně. Děti trénovaly požární útok, jezdily na výlety, koupaly se a plnily táborové hry. Celý týden byl velmi
aktivní a děti se z Lipna vrátily vyčerpané, ale nadšené. Už
teď se připravuje druhý ročník, který by měl proběhnout
v červenci 2022.

15. SRPNA – O POHÁR STAROSTY OBCE JANKOV
Ženy – 2. místo Muži – 2. místo Smíšené družstvo A – 5.
místo Smíšené družstvo B – 4. místo

11. ZÁŘÍ – STŘÍŽOVSKÁ OSMA
Ženy – 1. místo Muži – 7. místo

15. SRPNA – NOČNÍ SOUTĚŽ MYDLOVARY
Ženy – NP Muži – NP (neplatný pokus)

SOUTĚŽE 2021
17. ČERVENCE – VELKÁ CENA PIŠTÍN
Muži – 10. místo

18. ZÁŘÍ – O ČEŠNOVICKÝ SOUDEK A VÁLEČEK
Ženy – 2. místo a 3. místo Muži – NP Děti mladší – 2.
místo Děti starší – 3. místo

Během Velikonoc jsme připravili pro děti, dospělé i celé
rodiny zážitkovou aktivitu nazvanou Zaječí stezka. Cílem
bylo ulevit aspoň trochu všem, na které doléhala pandemická situace a s ní spojené restrikce. Aktivita splnila
svůj hlavní cíl. Tím bylo především vytáhnout sousedy
do přírody a zároveň si připomenout velikonoční tradice.
Po vyplnění otázek, které střežili vyrobení zajíci na jednotlivých stanovištích, byli účastníci odměněni. Stezka
byla určená primárně pro, naše Vidováky“. Těch bylo 80.
Jenže na Velikonoční pondělí jsme měli v rukách odpovědi od 268 přespolních návštěvníků! Pohltila nás euforie
z toho, že je o naší práci takový zájem a rozhodli se odměnit všechny. Členové našeho sboru se tedy rozjeli do
všech světových stran a doručili zasloužené balíčky návštěvníkům ze všech koutů jihočeského kraje. Odměnou
nám byly krásné vzkazy, které jsme od všech zúčastněných následně dostávali a díky nimž jsme si jisti, že naše
práce a snaha není zbytečná.

21. SRPNA – O POHÁR STAROSTY OBCE LIBNÍČ
Ženy – 1. místo Muži – 3. místo Mladší žáci – 9. místo

31. ČERVENCE – VLHLAVY
Ženy – 2. místo Muži – 9. místo

18. ZÁŘÍ – VEČERNÍ SOUTĚŽ BAVOROVICE
Ženy – 1. místo Muži – 7. míst Děti – 1. místo

www.sdhvidov.cz

VELIKONOCE NA ZAJEČÍ STEZCE

HASIČI UKLÍZELI ČESKO

V sobotu 29. března dopoledne se hasiči zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko 2021. Akce, která má přispět
ke zvelebení prostředí nejen malebné obce ležící nedaleko Českých Budějovic, se nezúčastnili jen členové SDH
Vidov, a to ve všech věkových kategoriích, ale i ostatní
příznivci dobrovolných hasičů. Akci, jejíž organizace se
ve Vidově letos poprvé ujal Spolek přátel Vidova a okolí,
jen za hasiče podpořilo třicet tři účastníků, kteří posbírali
na dvacet čtyři pytlů odpadků. Sběrači byli rozděleni do
menších skupinek v rámci rodin. Věříme, že mladí hasiči,
kteří se do akce zapojili, si tak osvojí kladný vztah ke svému okolí a přírodě.

VZDĚLÁVÁNÍ
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Naši členové se ve svém volném čase dobrovolně vzdělávají a zvyšují si kvalifikace.
Vedoucí dětského kolektivu třída III.
Kamila Frčková, Richard Mendl, Vladislav Novák,
Simona Dvořáková
Vedoucí dětského kolektivu třída II.
Milan Frček
Školení strojníků JSDH
Michal Makoč, Karel Duda
Školení velitelů
Milan Frček, Miroslav Dvořák, Richard Mendl

www.sdhvidov.cz

ZAPOJILI JSME SE DO
CELOSVĚTOVÉ TANEČNÍ VÝZVY
JERUSALEMA

V průběhu jara letošního roku se chytlavá píseň Jerusalema z Jižní Afriky dotkla i srdcí vidovských hasičů. Celosvětové výzvy na podporu boje proti Covidu se zúčastnily profesionální záchranné složky, zaměstnanci firem,
školy, školky, různá zájmová sdružení, proto jsme se rozhodli také přidat. Jelikož jsme se potýkali s celorepublikových lockdownem, tanec vyjadřující touhu po klidu
a pohodě přišel v pravou chvíli jako vhodné zpestření.
Do nácviku choreografie se zapojily jak ženy a děvčata
z SDH, tak i mládež a děti z místního kroužku. Muži také
nezaháleli, byť choreografii pojali svérázně a po svém.
To, co bylo původně zamýšleno jako rozptýlení a možnost společného setkávání na čerstvém vzduchu, dostalo
po pár trénincích daleko větší přesah a choreografie na
tento celosvětový fenomén pak byla zdokumentována
i prostřednictvím videozáznamu. Úmyslem zpracování
bylo zachytit „běžnou denní rutinu“ vidovského hasiče,
pohybové nadání členů a členek a také krásy okolní krajiny, které nám vidovská domovina skýtá. A že máme být
na co pyšní.
Jako třešničkou na dortu pak lze považovat to, že video
zveřejnil na svém profilu i DJ Kamikaze, dá se říct český
patron této výzvy.
Mockrát děkujeme Petru Neveklovskému a NWP Production za natočení a zpracování videa a poskytnutí techniky. Mít dron s kamerou nad hlavou bylo opravdovým
zážitkem.
Pokud náhodou jste video neviděli, můžete shlédnout
na facebookových stránkách SDH Vidov a ohodnotit tak
naše taneční kreace. Budeme moc rádi.

HASIČSKÉ ODPOLEDNE
PRO MALÉ I VELKÉ

V sobotu 4. září se ve sportovním areálu uskutečnil již
druhý ročník Hasičského odpoledne. Program odpoledne
byl opravdu pestrý. Děti měly k dispozici skákací hasičské
auto, které zapůjčil HZS Jihočeského kraje. Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout historické hasičské předměty. Některé byly darovány SDH Vidov, některé nám zapůjčili hasiči z Roudného. Během odpoledne si mohli zájemci
z řad dětí i dospělých na vlastní kůži vyzkoušet požární
útok a velkou podívanou byl i společný zásah smíšeného
družstva hasičů z SDH Vidov, SDH Nedabyle a SDH Pištín. V průběhu odpoledne byly přistaveny i dvě hasičská
zásahová vozidla, jejichž prohlídku a odbornou instruktáž
zajistili kolegové z Hasičského záchranného sboru správy
železnic. Vyvrcholením programu byl křest nové hasičské
stříkačky, která je součástí vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vidov. A byl to křest opravdu slavnostní!
S velkou vděčností a chválou k činnosti našich hasičů promluvil ke všem přítomným starosta Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska pan Mgr. Jiří Žižka. Ten ocenil především nadšení, odhodlanost a aktivní přístup členů SDH
Vidov. Slova vděčnosti pak směřoval k práci nejen s hasičskou mládeží. Dalším důležitým kmotrem, zelené střely“ nebyl nikdo jiný, než pan Bohumil Rášek. Vidovský
občan, o kterém do té doby málokdo věděl, že v roce 1969
vybojoval titul Mistra Evropy v požárním sportu! Čtveřici
doplnili Milan Frček, velitel JSDH Vidov a starostka SDH
Vidov toho času Kamila Lidralová. Slavnostní atmosféru
podtrhl vynikající hudební zážitek v podobě státní hymny,
která zazněla z úst přední české sopranistky, držitelky tří
cen Thálie, ale především vidovské hasičky, Jany Šrejmy
Kačírkové. To, že byl celý tento slavnostní akt velmi důstojný a emotivní, dokazovaly tváře mnoha sousedů a vidovských rodáků, kteří neskrývali slzy dojetí a radost nad
tím, že se do naší vsi vrací hrdost a úcta k tradici.

Dokonce se nemusí ani běžet, na své si přijdou i chodci
nadšenci či milovníci domácích mazlíčků, kteří trasu, kterou si vybrali dle délky, mohli absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Proto naše letošní výkony byly rozmanité.
Někteří běželi ve skupince, někteří se kochali krajinou jako
samotáři, někteří po cestě házeli míček svému chlupatému
příteli, někteří trasu absolvovali v rámci lázeňské procházky se zastávkou na drink, někteří jeli na kole. Fantazii se
meze nekladly a jsme rádi, že jsme se mohli zapojit a podpořit tak Autiscentrum v jeho prospěšné činnosti.

RUČNĚ VYRÁBĚNÝ BETLÉM
NA NÁVSI

Letos podruhé budeme instalovat Betlém, který jsme vytvořili v loňském roce. Barevné figurky spolu s vánočním
příběhem ozdobí samé srdce naší vsi. K vidění bude na
vidovské návsi od 28. 11. 2021 – 8. 1. 2022.

Česko zpívá koledy
Pojďte tedy zpívat s námi. Místo si vybere každý sám. Koledy máte přílohou tohoto zpravodaje. Vyfoťte se, natočte
a pošlete nám záznam na starosta@sdhvidov.cz se jménem a adresou. Pak už jen čekejte na odměnu!
Startujeme ve středu 8. 12. 2021 od 18 hodin!
Vánoční příběh
Ani u dětmi zpívaného Vánočního příběhu se letos osobně nesejdeme. Rozhodně o něj ale nepřijdete! Vystoupení
dětí můžete sledovat online na www.sdhvidov.cz v neděli
12. 12. 2021 od 18.30 hodin.
Pojďte s námi do Betléma!
Adventní aktivita pro celou rodinu. V termínu od 28. listopadu do 21. prosince můžete plnit vánoční stezku na území
obce Vidov. Mapa i tajenka jsou součástí zpravodaje. Pro
přespolní bude obojí k dispozici na nástěnce na budově
bývalého koloniálu na vidovské návsi. Odměněny budou
vidovské i přespolní děti!

DĚKUJEME ZA PODPORU
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
• STROJNÍ OMÍTKY DUDA
• TRUHLÁŘSTVÍ FRČEK
• OBEC VIDOV
• JIHOČESKÝ KRAJ
• ZASTUPITELÉ OBCE VIDOV – MIROSLAV
DVOŘÁK, MICHAL MAKOČ, KAMILA FRČKOVÁ
• LUBOŠ BAJER
• Ing. JIŘINA LIŠKOVÁ

CHARITATIVNÍ MODRÝ BĚH
PRO AUTIS CENTRUM

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
S radostí oznamujeme, že 29. března 2021 byl Milan
Frček jmenován velitelem JSDH Vidov.
Jak již zřejmě všichni víte, SDH Vidov dlouhodobě podporuje Autiscentrum, o. p. s. Autiscentrum je organizace,
jejíž posláním je pomáhat s péčí rodinám dětí s autismem
a současně podporovat děti a dospělé s autismem tak, aby
byli co nejvíce samostatní a necítili se v životě osamělí.
Jelikož členka SDH Vidov a operní diva Jana Šrejma Kačírková je dlouhodobě patronkou této organizace, přímo se
nabízelo spojit s ní své síly a tento subjekt také podpořit.
V loňském roce jsme se zapojili do charitativního virtuálního Modrého běhu, v této tradici jsme pokračovali i letos
a zapojili se i do 2. ročníku.
A proč se Modrý běh nazývá modrým? Modrá je barvou
komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají
lidé s autismem největší potíže. Vedle známých osobností
jsme se tedy zúčastnili i my, hasiči. Kouzlo tohoto virtuálního běhu spočívá i v tom, že jsme nebyli limitování místem a datem konání, ale individuálně dle vlastních možností jsme tuto výzvu mohli splnit.

Koncert Jany Šrejma Kačírkové a Mikoláše Troupa
Tento koncert, plánovaný na 21. 12. 2021, zatím do online prostoru nepřesouváme. Vše se bude odehrávat podle
aktuální situace. Informace sledujte na www.sdhvidov.cz
AKTUÁLNÍ INFORMACE KE VŠEM ADVENTNÍM
AKCÍM SLEDUJTE NA WWW.SDHVIDOV.CZ

ZAPŮJČENÍ NEBO DAROVÁNÍ VÝSTROJE,
VÝZBROJE, CENNÉ RADY, VĚCNÉ DARY APOD.
• SDH PIŠTÍN
• SDH PLAV
• SDH ROUDNÉ
• OBEC PIŠTÍN
• OBEC PLAV
• HASIČSKÝ RÁJ
• LUBOMÍR MAREŠ
DARY V PODOBĚ HISTORICKÝCH
HASIČSKÝCH PŘEDMĚTŮ
• VLASTIMIL MIKEŠ
• VLADISLAV TOMŠOVIC
• PAVEL LIŠKA ST.
• LUKÁŠ RAJZL
AUDIO A VIDEOZÁZNAM
• NWP PRODUCTION – PETR NEVEKLOVSKÝ

ADVENT LETOS
OPĚT TROCHU JINAK
Naplánovali jsme pro Vás letos mnoho adventních akcí.
Bohužel situace ani letos není nakloněná setkávání většího počtu lidí. Ale my se rozhodli, že to nevzdáme.
Všechny aktivity, které jsme připravovali, proběhnou.
Jen je bude moci sledovat nebo se jich aktivně účastnit
z pohodlí domova.
www.sdhvidov.cz

Ze srdce vám přejeme krásné prožití vánočních svátků!
Užívejte rodinnou pohodu během svátečních dnů a do
nadcházejícího roku vstupujte pravou nohou a s úsměvem na tváři. Všem především pevné zdraví!


Sbor dobrovolných hasičů Vidov

ADVENT
NA VSI S VIDOVSKÝMI HASIČI 2021

Pojďte s námi do Betléma!
od 28.11. – 21.12.
Na cestě vás čeká 12 stanovišť s otázkami s vánoční tématikou. Odpovědi zapíšete do připravené tajenky. Tu si můžete
vyzvednout u bývalého koloniálu ve Vidově nebo stáhnout
z FB stránky SDH Vidov. Vyplněnou tajenku pak přinesete
na koncert 21.12. na vidovskou náves. Odměněny budou
vidovské i přespolní děti.

8. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

celorepubliková akce s Deníkem od 18.00 hodin kdekoliv ve Vidově

12. 12. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

hudební vystoupení mladých hasičů od 18.30 hodin on-line
na www.sdhvidov.cz

21. 12. KONCERT JANY ŠREJMA KAČÍRKOVÉ
A MIKOLÁŠE TROUPA
u Betléma na vidovské návsi od 18 hodin

Aktuální info k jednotlivým akcím
najdete na www.sdhvidov.cz
Těšíme se na Vás!
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www.sdhvidov.cz

