Zpráva o činnosti sboru SDH Třebotov za rok 2006
Každý rok na nás čekají nové úkoly, ovšem v roce 2006 jsme se soustředili na
hlavní tři a to pořádáním Masopustu, zorganizovat 2.kolo Brdské ligy a hlavně oslavit
120 výročí založení sboru v Třebotově.
Jak je již zvykem, leden a začátek února jsou měsíci valných hromad. Na valné
hromadě sboru Třebotov jsme zhodnotili činnost za rok 2005 a vzešel návrh na její
pokračování v roce 2006. Dále jsme se účastnili na výročkách v Drahelčicích, Jinočanech,
Ořechu, Černošcích, Solopiskách, začátkem února v Kosoři a poslední zdravici jsme
přednesli třebotovskému Slovanu.
16 února jsme vyjeli na pomoc zdejší restauraci u Růžičků, odčerpávali jsme vodu
z plnícího se sklepa vodou s tajícího sněhu a deště. Mezitím finišovali přípravy na
Masopust, který se uskutečnil 26 února.Byl to již 4 ročník a spousty masek a
návštěvníků přilákal omlazovací babostroj, divadlo Pejsek a kočička, spousta dobrého
jídla a pití, ale hlavně scénka hasičů Třebotov s drezurou medvěda a následné akce
smrtky a statečného řezníka.Den po veselici jsem vesničku uklidili.
V březnu jsme se zúčastnili schůze 5 okrsku v Solpiskách. Začali jsem
s organizováním 2 kola Brdské ligy.
Měsíc duben prověřil motorovou pilu a prořezali jsme cestu od Louže kolem
nemocnice k části obce, Šumavě. 2. dubna jsme byli v pohotovosti a připraveni
k likvidaci nahlášeného požáru lesa mezi Třebotovem a Solopiskami, kluci ze
Solopisk situaci zvládli. Týden poté jsme provedli sběr železného šrotu, opět bylo co
sbírat.Konečně se nám po generálce vrátila historická stříkačka Márovka. Následovali
první tréninky na soutěže.
Nedali na sebe dlouho čekat, z prvního kola soutěže Brdské ligy v Lochovidích
přivážíme 4 místo a první body do celkového hodnocení.Další týden zavítala prestižní
Brdská liga druhým kolem poprvé v historii do Třebotova. SDH Třebotov
zorganizoval soutěž od přípravy drah, přes technické zabezpečení, občerstvení, ale
hlavně jsme se snažili,aby se soutěž co nejvíce líbila divákům.V samotném boji o další
body končíme šestí.Díky za pomoc patří sborům Davle, Jinočany, Choteč, Ořech a
firmám pana Němce a Mareše.Panu Kormundovi za vynikající mňamku.
Seřízení čerpadel předchází soutěžnímu měsíci červnu. Prvního místa dosahujeme
v roce 2006 v Jinočanech po okrskové soutěži. Druhé vítězství si odvážíme
z memoriálu Jaroslava Jůna též pořádaného SDH Jinočany.Do třetice vítězíme na
memoriálu sv.Floriána v sousední Chotči .Čtvrtou soutěží nás přivítali Radětice a
Brdská liga. Nepředváděli jsme pěkné časy, ale díky bojovnosti si odvážíme 5 místo.
Měsíc červenec si žádá úpravu naší vesničky, je zarostlá travou a tak brigádničíme a
sekáme a sekáme.Na vozidle škoda 1203 je seřízena karburace a proto můžeme vyrazit
na 4 kolo Brdské ligy do Prosebnické Lhoty. Chybička a diskvalifikace nás odsoudila
k osmému místu.Den po soutěži dále sekáme a sekáme, trávy je skutečně moc.Druhý
týden v měsíci přiděláváme značku STOP opět u zdejší hospody, kterou neznámý

pachatel poničil. 15 července vyrážíme na 5 kolo Brdské ligy do Zalužan, ale další
chybičkou se připravujeme o lepší pozice a odjíždíme šestí. Den poté proběhla show,
kterou Třebotov dlouho nezažil. Vypouštěli jsme rybník před plánovanou opravou
hrází,pustili se do výlovu ryb a museli je povozit před vpuštěním do nového prostředí
rybníka u Čtrnáctých. Po tomto, v uvozovkách „bahnování“ jsme museli
použitou techniku vyčistit.
V měsíci srpnu pomáháme organizovat dopravu při cyklistickém závodu vedoucí
naší obcí. Den nato provádíme výlov zapomenutých rybiček. 19 srpna ve velmi
změněné sestavě jedeme na Brdskou ligu do Chrástu.Ikdyž postupujeme do play-off,
na více než 8 místo ten den nemáme.Je provedena údržba na čerpadlech. 24 srpna
proběhlo sání obecní studny u Holinků. 26 srpna vyrážíme na 7 kolo Brdské ligy do
Sloupu. Znovu s novými náhradníky nepostupujeme do vyřazovacích bojů a odjíždíme
devátí. A tak jedeme navštívit Černošické kolegy, kteří ten den slavili 100. výročí
založení sboru.
Měsíc září se nesmazatelně zapisuje do historie našeho sboru. Dokončujeme
přípravy na oslavy výročí a makáme na technice. Devátého září ji plně funkční a
naleštěnou předvádíme na oslavách 120 výročí založení SDH Radotín, kde se též
účastníme průvodu v historických uniformách. 16 září od 14 hodin na Brandejse
vypukly oslavy založení SDH Třebotov, již je tomu 120 let co náš sbor funguje. Naši
spoluobčané a hosté viděli ukázky součinnosti integrovaného záchranného systému,
viděli jsme zásahy profesionálních hasičů, záchranářů, zdravotníků, horolezců a
policie české republiky. Byla předvedena historická i moderní technika. Po mnoha
letech jsme ukázali v plné parádě funkční historickou dvoukolovou motorovou
stříkačku Márovku z roku 1934. Program plně zaujal dospělé i děti. Pro ně horolezci
vytvořili lanovku, povozili se v hasičských autech a některé se vyzkoušeli menší zásah
u požáru. Vše zakončil nádherný ohňostroj. Tato oslava byla nejnáročnější akcí
v historii sboru vůbec. Ještě jednou děkujeme všem účastníkům za ukázky a
vystavenou techniku. Poděkování patří hasičskému záchrannému sboru
Řevnice,Kladno,Praha, Rakovník, SDH Radotín, Ořech, Choteč, Drahelčice, Zličín,
Neporyje ,Vonoklasy, muzeu Chrášťany, Českému červenému kříži, Life Rescue
Praha, nemocnici Beroun a městské policii Černošice. Děkujeme také těm, kteří
finančně i materiálně pomohli a to obecnímu úřadu Třebotov, hostinci u Kalinů,
restauraci u Růžičků, panu Šestákovi a Bláhovi a firmě Mareš.
Příjemně naladěni z oslav jsme jeli bojovat 23.září na Zličín, kde se konali dvě
soutěže Zličínský útok a odpoledne O pohár starosty městské části Zličín. Dopoledne,
kde většinu družstva tvořili náhradníci jsme skončili předposlední. Odpoledne jsme se
těšili na předvedení kvalitního útoku, ale nepochopitelný zásah rozhodčích nás
odsunul na celkové šesté místo.
Měsíc říjen jsme začali školením strojníků, které se konalo na Klínci a po
úspěšných zkouškách máme proškoleny 4 strojníky na dalších 5 let. 16 října jsme
spoluzasahovali při požáru skládky u hřbitova s profíky z Řevnic. Pomáhali jsme
z dohašováním a plněním zásahového vozidla Tatra 815. 19 října proběhla brigáda za
asistence plošiny na prořez lip u kostela, zároveň jsme vyčistili okapy kostela sv.

Martina. Následný víkend jsme provedli odvoz větví, kterých bylo požehnaně. Ten
samý víkend byla nafocena Márovka do 3 dílu knihy staré hasičské techniky, na což
jsme pyšní. Ke konci měsíce října jsme provedli zazimování techniky.
11 listopadu jsme prořezali stromy v místním rybníce a vyčistili okapy nad
klubovnou. Na sváteční den 17.listopadu jsme vyrazili na třídenní školení první
pomoci do Svatošských skal. Díky borcům z Life rescue Praha jsem si vyzkoušeli jak
postupovat a zachraňovat ve všemožných situacích a terénech. Celkem bylo
simulováno 36 zásahů a poznatky jsou velkým přínosem do budoucna. Na pravidelné
měsíční schůzi jsme oslavili 70 let našeho dlouholetého člena bratra Karla Bártla,
tímto ještě jednou gratulujeme k výročí a děkujeme za příkladnou práci pro sbor.
První prosincový víkend jsme navštívili hasičský záchranný sbor v Berouně a
odpoledne jsme provedli brigádu na poražení tří stromů u fotbalového hřiště.
Devátého prosince úspěšně prošla technickou kontrolou škoda 1203. Následující
týden, 16 prosince proběhla brigáda na prořez vzrostlých keřů, které zakrývali nově
instalované rozcestníky zlepšující orientaci v obci. Odpoledne jsme přáli hodně elánu
do další činnosti sousednímu sboru v Chotči, kde tradičně jako první startují sérii
výročních valných hromad dobrovolných sborů v našem okrsku.,
V roce 2006 jsme měli opravdu spoustu práce a věříme, že jsme si právě poctivou
prací zvýšili kredit jak u našich spoluobčanů, tak i mimo naši obec. V roce 2006 také
proběhly komunální volby. Chtěli bychom poděkovat za spolupráci se zastupitelstvem
minulým a věříme, že vřelé díky bude patřit i nově zvolenému. Jsme přesvědčeni, že
další poctivou a neúnavnou prací si díky zasloužíme jak od našich spoluobčanů, tak i
od obecního úřadu, kterému děkujeme za finanční podporu. Měli bychom však do
sboru přivést další mladé lidi, protože roky přibývají a času je méně a méně. Je
potřeba školit a zacvičovat další generace, které budou v naší práci pokračovat
abychom fungovali dalších, minimálně, 120 let ☺)). Na závěr je třeba poděkovat
firmám i jednotlivcům, kteří náš sbor podporují.
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