
 
 
 
 
 

Velikonoční zábava – Hotel u Novotných 19.4.2003 
 

 Dne 19.4.2003 uspořádal náš sbor „velikonoční zábavu“. Tato se konala v Hotelu u 
Novotných v Třebsíně a to poprvé od změny personálu v hotelu. Zábava se vydařila, a to i 
díky bohaté tombole. Jediné co zábavu poznamenalo v negativním smyslu byl incident 
„krňaňáků“ a obsluhou hotelu. Ale na druhou stranu, co by to bylo za vesnickou zábavu, 
kdyby nepadla facka. K tanci a poslechu hrála skupina  FMK Band.      
 
 

Soutěž v požárním sportu – Lešany 31.5.2003 
 
 
 Dne 31.5.2003 jsem se jako již tradičně zúčastnili soutěže v požárním sportu, okrsku 
Vysoký Újezd, která se stejně jako loni konala v Lešanech. Soutěž začínala nepochopitelně 
opět až v odpoledních hodinách a poznamenaly ji až neuvěřitelné zmatky v organizaci, za což 
patří dík zejména funkcionářům našeho 
okrsku (p. Padevět) a přizvaným 
funkcionářům z Pecerad. Soutěže se 
zúčastnila 4 ženská družstva (Krňany, 
Lešany, Břežany, Vys.Újezd) a 6  
mužských družstev (Třebsín, Krňany, 
Vysoký Újezd, Blaženice, Lešany, 
Břežany). Po pořadové přípravě, kde 
jsem obdrželi 2 trestné body, tradičně 
opět díky otočkám V. Dolejše, jsem 
nastoupili k požárnímu útoku. Nastoupili 
jsem v takřka tradiční sestavě tzn. 
Šmejkal D.- Šmejkal  K., Kuthan J., 
Garčev – Kuthan P., Dolejš Vr., Hašek, 
avšak oproti loňsku již v plném počtu 7 
ks. Opět výborně připravená „Máňa“ a kolektivní výkon, kterým vždy smazáváme handicap 
slabší stříkačky, nám připravil dobrou půdu pro celkový úspěch. Časově jsme skončili v útoku 
na předposledním místě, ovšem časy všech zúčastněných byly až neuvěřitelně vyrovnané. Pak 
přišla na řadu naše silná disciplína, překážkový běh na 100 m. I zde se projevil chaos 
v organizaci, kdy někteří účastníci museli tuto disciplínu z důvodu špatné komunikace 
rozhodčích absolvovat opakovaně. Stovka se nám opět povedla, celkově jsme skončili jen 
těsně druzí, kdy se dva naši členové prosadili do elitní pětky.V. Dolejš vybojoval první místo 

a P. Hašek byl pátý! V celkovém součtu jsem na okrskovém 
kole soutěže v požárním sportu obhájili loňské výborné 3. 
místo.  
 Závěrem dodat, že soutěž se opět hrubě nevyvedla 
konkurenčnímu týmu Krňan, který obsadil opět poslední 
místo. Náš úspěch jsme opět oslavili na domácí základnách 
tzn. „Dolejšova restaurace“ a „Hotel u Novotných“. 



 
Výsledky soutěže :   
 
 Muži : 
  
               celkový čas                  útok                 překážky  

1) Vysoký Újezd                      112,0               37,4              74,6 
2) Blaženice                             115,6               36,0              79,6 
3) Třebsín                                120,4               44,2              76,2 
4) Lešany                                 120,8                44,4              76,4  
5) Břežany                               126,2                39,0              87,2 
6) Krňany                                 128,2                41,2             87,0 

   
 Ženy : 
  
 1) Vysoký Újezd          125,0 
 2) Břežany                    147,2 
 3) Krňany                     172,8 
 4) Lešany                 diskvalifikace  
 
 
 Běh 100 m překážek : 
 
 1) Dolejš V.    (Třebsín)       22,0             1) Dvořáková       (Vysoký Újezd)    25,0 
 2) Vnouček     (Vys.Újezd)   22,4          2) Hejlová             (Krňany)               25,0                                         

3) Froněk        (Lešany)        22,8              3) Charvátová   (Krňany)               28,2               
4) Přeučil V.   (Krňany)        24,8 
5) Hašek         (Třebsín)      25,0  

 
 
 
 

 
Oslava 100. let  SDH v Břežanech 

 
 Dne 5. července 2003 se náš sbor zúčastnil oslavy 100letého výročí SDH v Břežanech. 
Po slavnostním nástupu, proslovech jednotlivých funkcionářů a předání ocenění členům SDH 
Břežany, proběhly ukázky jednotlivých hasičských technik. Ukázky  se zúčastnil i náš sbor, 
kdy  předvedl ukázku požárního útoku. 
 
Zúčastnění : Milan Novotný, David Šmejkal, Karel Šmejkal, Filip Šmejkal, Vratislav Dolejš,  
          Petr Hašek.  
 
 
 
 
 
 
 



Rekonstrukce hasičské nádrže ve Třebsíně 
 
 
            V průběhu měsíců září a října L.P. 2003 provedl SDH 
Třebsín rekonstrukci značně zdevastované hasičské nádrže ve 
Třebsíně. Z léta neudržované nádrže bylo potřeba vybrat 
usazené bahno a zrekonstruovat hráz nádrže, což se povedlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Posvícenská zábava – Hotel u Novotných 18.10.2003 
 

 Dne 18.10.2003 uspořádal náš sbor tradiční „posvícenskou zábavu“ a to opět v Hotelu 
u Novotných. Zábava se vydařila, i přes drobný zádrhel, který nastal kolem 21. hodiny 
(nefungující kompresor chlazení). Zručnost Davida Šmejkala však kompresor uvedla opět do 
provozu. Tombola byla opět bohatá a nově byla losována ve třech částech. Důstojný průběh 
zábavy poznamenalo pouze rozhodnutí na zábavě hrající skupiny REPETE ukončit hudební 
produkci již v 01.30 hodin. 
 
 
      Výroční schůze SDH – Restaurace „U Dolejšů“ 26.12.2003 
 
           Dne 26.12.2003 proběhla v restaurace „U Dolejšů“ výroční schůze SDH Třebsín. 
Schůze proběhla za účasti okrskového delegáta i starosty obce p. Peška. Na programu byla 
výroční zpráva o činnosti sboru, kterou přednesli p. Hašek a M.Novotný, zprávu o finančním 
hospodaření přednesl pokladník J. Dolejš.  Dalším bodem byla volba funkcionářů sboru, kdy 
ve vedoucích funkcích nedošlo ke změnám, starostou sboru tedy nadále zůstává p. Hašek, 
velitelem M. Novotný a strojníkem D. Šmejkal.  
  


