Zpráva o innosti SDH T ebotov za rok 2005
Je už tradicí v našem sboru, že se snažíme každým rokem posunovat
kvalitativn na lepší úrove . Proto jednání na lednové výro ní valné
hromad bylo o tom jak udržet stávající úrove a odstra ovat naše
nedostatky. V m síci lednu jsme se zú astnili výro ních valných
hromad i okolních sbor a to O echa, ernošic,Jino an, Solopisk a
Koso e.Jelikož konání dalšího masopustu se blížilo, zahájili jsme
p ípravné práce.
Šestého února prob hl již t etí ro ník t ebotovského Masopustu.
Na jeho konání jsme se podíleli jak po organiza ní stránce, tak i
vlastním vystoupením p ed naší hasi árnou, které v íme, že p isp lo
dobré atmosfé e masopustu. Po zábav bylo naším úkolem obec
uklidit a dát vše do po ádku , jak bylo p ed slavností. 12. února
prob hla v Koso i sch ze 5 okrsku a 26 února se naši lenové
zú astnili výro ní sch ze spolku Slovan, kde jsme podali zdravici.
Pátého b ezna se starosta sboru zú astnil konference okresního
sdružení Prahy-západ a informoval nás o zm nách,které z této sch ze
vzešly. V m síci b eznu prob hla také servisní prohlídka nového
erpadla, kterou bylo nutno provést p ed nadcházejícím sout žním
obdobím.
Blížil se termín za átku p edem plánované rekonstrukce hasi árny
a vedlejší garáže a tak jsme dubnové víkendy p esunovali veškerý
materiál do náhradních prostor, musíme pod kovat našim len m že
n kte í z nich na delší dobu poskytli prostory soukromé. Plánovaná
rekonstrukce mohla za ít. Devátého dubna jsme provedli v obci sb r
železného šrotu i díky zap j enému vozu od pana Igora Kormundy.
Byla zakoupena nová ká na požární sport, protože p vodní
dosloužila a na voze Škoda 1203 byla vym n na p evodovka. Po
mnoha hodinách strávených v t locvi n p i florbalu jsme mohli za ít
naostro s tréninkem na sout že.
První sout že jsem se zú astnili v Zalužanech, zárove prvního kola
Brdské ligy, kde jsme skon ili na druhém míst . Týden na to jsme jeli
na druhé kolo Brdské ligy do Lochovic, kde jsme znovu po
vy azovacích bojích skon ili na druhém míst , tentokrát jsme ve finále
podlehli P ovicím. Trochu jinak jsem si vody užili na denním sjezdu
eky Sázavy a trochu si od sout žního adrenalinu odpo inuli. Ovšem

ekala nás sout ž v Jino anech a to memoriál p.J na, i zde jsme
skon ili druzí a ješt se nám zranil nad jný náhradník. Náladu jsme si
zlepšili den poté, kdy jsme jeli ud lat radost d tem na t ebotovský
d tský den. P ipravili jsme pro d ti dv disciplíny s hasi skou
tematikou a zdatn jsme kropili všechny zpocené ú astníky, protože
bylo velké vedro, za to pat í díky i kamarád m z ernošic, kte í nám
op t pomohli p íjezdem cisterny a dopravou vody.
V ervnu na nás ekala d ležitá okrsková sout ž v Jino anech,
kde jsem skon ili na 1 míst a zajistili si tak postup na okres. Tradi n
týden po okrskové sout ži probíhá na Chot i memoriál sv. Floriána,
zde jsme dosáhli nejlepšího asu, ale díky chybi ce na proudu jsme
byli diskvalifikováni. Vzpamatovat z té sm ly jsem se jeli na vodu a
sjeli si eku Oh e od Lokte po Pernštejn.
V ervenci nás ekalo t etí kolo Brdské ligy a to v Prosenické
Lhot , kam jsme jeli jako vedoucí družstvo v pr b žném po adí.
Pr b žn jsme trénovali a v ili si, že m žeme op t usp t. Postoupili
jsme do play-off a vytvo ili si ve tvrtfinále proti Sloupu rekord,
asomíra se zastavila na ase 17.58. Ovšem v semifinále jsem se
nevyvarovali chyb a celou sout ž skon ili na tvrtém míst . Druhý
ervencový víkend jsme se mohli nast hovat do již zrekonstruované
hasi árny, jsme rádi, že máme d stojné prostory. Další víkend jsme
jeli bojovat o další poháry na Klínec, zde se op t objevila paní sm la,
prost ik a prasklé bé ko nás odsoudilo na 6 místo, ale pohárek máme.
Sm la nás neopustila ani p i dalším 4 kole Brdské ligy v Rad ticích
23. ervence. Zde se nám v bec útok nepoda il a diskvalifikace nás
poslala dom .
V srpnu v tšina nás odpo ívala na dovolených a i to se projevilo
na 5 kole Brdské ligy v P ovicích. Chyb l len základní sestavy a to
se projevilo na výsledku, pár setinek nás odsoudilo na deváté, první
nepostupové místo do play-off. Hned ten den jsme ješt bojovali na
sout ži v sousedním T ebsku, kde jsme doplatili na dešt m hodn
zmá ený terén a sko ili na 4 míst . Za ali jsme s p ípravou na okresní
sout ž a tréninkem štafet.
Okresní sout ž se konala 10. zá í v Hodkovicích. Jeli jsme sem
s p áním dobrého výsledku a v ili jsme, že se nebude opakovat sm la
z minulého roku.Za ali jsem štafetami jednotlivc a št stí op t nestálo
p i nás, dost oškliv si poranil koleno strojník a tak jsme museli
improvizovat se sestavou. P es nep íliš veselý za átek jsme zabojovali

a již navrátivšímu strojníkovi z nemocnice jsme mohli ukázat pohár za
celkové t etí místo. Zasko eni ztrátou opory týmu jsme jeli na
poslední šesté kolo Brdské ligy do Bezd kova pod T emšínem, po pár
trénincích se zm n nou sestavou. V d li jsme, že musíme bodovat,
protože jsme si necht li nechat vzít nad ji na celkové t etí místo.
Poda il se nám první útok, zato dotahujícím soupe m se tolik nevedlo
a celkové t etí místo v ro níku Brdské ligy 2005 se nám poda ilo
uhájit. Je to pro náš sbor velký úsp ch a jméno naší vesnice se nám
poda ilo dob e propagovat mimo náš okres i v roce 2005.
M síc íjen byl ve znamení úklidu. V tomto m síci jsme pro ezali a
prosv tlili rybník a budoucí ulici „K Bude áku“. Také jsme provedli
úklid klubovny.
První dva listopadové víkendy jsme v novali as historické
události. Naše obec má od listopadu roku 2005 pojmenovanou každou
ulici a to i díky sboru dobrovolných hasi , kte í se podíleli na
montáži cedulí na naše nemovitosti , ploty a jiné p ístupné plochy.
D kujeme našim ob an m , kte í bez problém plochy pro instalaci
cedulí poskytli a s montáží pomohli. Na útvaru hasi v evnicích
bylo prodlouženo trvání pr kaz pro práci s motorovými pilami našim
len m o další dva roky.
Hasi ský speciál Škoda 1203 úsp šn prošel technickou kontrolou
a v novali jsme as na zazimování techniky. K blížícímu se konci
roku jsme se zú astnili valné hromady hasi z Chot e a podali zde
zdravici. P ipravovali jsme se také na naši valnou hromadu. O
innosti sboru pravideln informujeme naše ob any díky nást nce,
která je umíst na vedle autobusové zastávky u Jednoty. Protože náš
sbor nedisponuje takovou technikou, která nám dovoluje zasahovat
mimo naši obec, soust edíme se na požární sport, který drží naše
družstvo pohromad a pomáhá k naší lepší fyzické p ipravenosti ,
p ináší výsledky a také ší í dobré jméno našeho sboru mimo naši obec.
Víme však, že bez finan ních prost edk by to bylo jen velmi obtížné
a tak bychom rádi pod kovali obecnímu ú adu za pomoc, které se nám
od n j dostává, velice si toho vážíme.

