Reg.č. 3201237 IČO: 66132878

Výroční okrskový aktiv – Hotel u Novotných 9.1.2004
Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací „Výročního okrskového aktivu“. Aktiv
byl uspořádán v hotelu „U Novotných“. Na aktivu bylo za účasti zástupců sborů okrsku a
vedoucích funkcionářů okrsku
provedeno vyhodnocení činnosti
sborů a plánování činnosti na rok
2004.

Jarní brigáda ve Třebsíně a na Závisti – 17.4.2004
Dne 17.4.2004 se uskutečnila ve Třebsíně a na Závisti brigáda, která byla
organizována naším SDH. Brigáda byla zaměřena na jarní úklid obce (čištění travních
porostů, komunikací, prořez neudržované zeleně a zejména čištění léta neudržovaného koryta
třebsínského potoka a okolí). Brigáda probíhala cca od 9.00 hodin do 16.00 hodin a za silné
podpory místních obyvatel a chatařů. Občerstvení bylo zajištěno v restauraci „U Novotných“.

Okrskové kolo soutěže v požárním sportu – Krňany 22.5.2004
Dne 22.5.2004 se uskutečnilo okrskové kolo soutěže v požárním sportu, které se
tentokrát konalo v Krňanech. Soutěže se zúčastnilo 7 mužských (Krňany, Třebsín, Blaženice,
Lešany, Břežany, Vysoký Újezd a Větrov) a 2 ženská
(Lešany a Břežany) mužstva. Po předchozích „učňovských“
letech jsme již letos byli považováni za spolufavority
soutěže. O to víc mrzí že se to nepodařilo podle představ.
Začali jsme na překážkách, kde jsme byli opět velmi dobří
(2. celkově, 1. místo v jednotlivcích vybojované dokonalím
V. Dolejšem). Následná pořadová příprava už tak dobrá
nebyla, ale nakonec ani zde i přes chybnou otočku T.
Garčeva s J. Kuthanem to nepadlo úplně nejhůř. Do útoku jsme nastoupili opět s výborně
připravenou Máňou a již tradiční osvědčenou
sestavou (Šmejkal D., Šmejkal K., Kuthan J.,
Garčev T. - Hašek P., Dolejš V., Kuthan P.), letos
ještě posílenou o Jirku Pešinu. Práce u stříkačky,
spojená s nasáním vody dopadla naprosto skvěle,
v tu chvíli jsem měli údajně naprosto nejrychlejší
čas. Bohužel špatným dotažením hadice na
rozdělovači došlo tlakem k vyražení hadice a
následné obrovské ztrátě, která nás stála přední
umístění možná i vítězství. Snad příště ….
Soutěž vyhrál stejně jako loni Vysoký Újezd
v mužích a v ženách zvítězilo družstvo Břežan.

Výsledky soutěže :
Muži :
1) Vysoký Újezd
2) Blaženice
3) Krňany
4) Břežany
5) Lešany
6) Třebsín
7) Větrov

celkový čas

útok

překážky

114,7
121,2
128,7
140,3
143,5
153,4
159,8

40,7
41,2
48,0
41,7
41,2
76,0
63,7

74,0
80,0
80,7
98,6
102,3
77,4
96,1

Běh 100 m překážek :
1) Dolejš V. (Třebsín)
21,9
2) Vnouček (Vys.Újezd) 22,8
3) Petrášek (Vys. Újezd) 24,3

1

Požár rekreační chaty – Třebsín 26.7.2004
Dne 26.7.2004 vznikl požár rekreační chaty v k.os. Třebsín, v chatové oblasti „Údolí
Ticha“. Požár byl lokalizován HZS Benešov, aktivní pomocí se na lokalizaci požáru podílel i
náš sbor (doplňování zásob vody, asistence profesionálním hasičům). Požár se podařilo
uhasit, kdy vznikly pouze majetkové škody, ke zranění či usmrcení osob naštěstí nedošlo.

Posvícenská zábava – Hotel „U Novotných“ 16.10.2004
Dne 16.10.2004 proběhla již tradiční posvícenská zábava v hotelu „U Novotných“.
Zábava se opět vydařila, prodej lístků do tomboly a vstupné přineslo poměrně solidní čistý
zisk. K tanci a poslechu hrála kapela p. Žižky.

Výborová schůze sboru – 12.12.2004
Dne 12.12.2004 proběhla schůze členů výboru sboru (p. Hašek, M.Novotný, J.Dolejš,
D. Šmejkal). Hlavní náplní schůze bylo ustavení nového složení výboru, zejména z důvodu
rezignace p. Haška na funkci starosty sboru.

Členská základna SDH Třebsín
Reg.č. 32012371

IČO 66132878

Jméno
Jiří
Josef
Josef
Vratislav
Tomáš
Jan
Petr
Bohuslav
Pavel
Josef
Josef
Milan
Jiří
David
Filip
Karel
Stanislav

Příjmení
Barták
Dolejš
Dolejš
Dolejš
Garčev
Hašek
Hašek
Henke
Kuthan
Lacina
Novotný
Novotný
Pešina
Šmejkal
Šmejkal
Šmejkal
Zdražil

Datum narození Evid. Číslo
2.1.1968 320123711236
5.9.1946 320123711218
20.6.1975 320123710650
12.4.1979 320123712879
27.2.1981 320123713804
15.10.1948 320123711223
16.7.1978 320123710652
29.9.1956 320123711739
28.7.1985 320123713369
10.1.1971 320123711235
13.6.1964 320123710653
25.10.1957 320123711229
22.7.1977 320123714119
28.5.1979 320123710651
21.12.1987 320123714118
10.5.1972 320123713370
19.6.1964 320123713805

Bydliště
Členem od :
Praha 2, Korunní
1.1.1993
Třebsín 18
1.1.1968
Třebsín 74
10.4.1996
Třebsín 36
15.5.2000
Praha 6, Španielova 1320
12.5.2002
Třebsín 62
1.1.1972
Třebsín 62
10.4.1996
Třebsín 72
27.1.1998
Třebsín 78
14.5.2001
Třebsín 23
1.1.1993
Třebsín 73
10.4.1996
Třebsín 61
1.1.1987
Praha 10, Veronské nám.
10.2.2003
Třebsín 68
10.4.1996
Praha
10.2.2003
Praha
14.5.2001
Třebsín 30
12.5.2002
aktuální stav k 12. říjnu 2004

Výroční schůze SDH – 25.12.2004
Dne 25.12.2004 se v hotelu „U Novotných“ uskutečnila výroční schůze SDH Třebsín.
Úvodní řeč přednesl starosta sboru p. Hašek, který současně uvítal okrskového delegáta p.
Padevěta, starostu obce Krňany p. Peška a funkcionáře SDH Krňany. Následně byla minutou
ticha uctěna památka letos zesnulého dlouhodobého člena sboru p. Laciny. Dále byla
zhodnocena činnost sboru v roce 2004. Náplň činnosti byla vesměs shodná s minulými lety,
tzn. akce spojené s údržbou obce, údržbou techniky a účastí na soutěži, kdy výsledek však
letos nedopadl úplně podle přestav a ambicí nastolených v předchozích letech. Dále sbor
asistoval při likvidaci požáru chaty v „Údolí ticha“.
Dalším bodem bylo zhodnocení činnosti funkcionáři výboru sboru, kdy své proslovy
postupně přednesli velitel M. Novotný, hospodář J.Dolejš a strojník D. Šmejkal. Dále byli na
schůzi uvítaní dva noví členové sboru Míla Lacina a Zdeněk Macháček.

Před závěrečnou debatou proběhli volby navržených členů výboru sboru, kdy tito byli
bez výjimky jednomyslně schváleni. Výbor sboru má tedy v současné době následující složení
: - starosta sboru : Milan Novotný
- velitel sboru : David Šmejkal
- jednatel sboru : Vratislav Dolejš
- hospodář sboru : Josef Dolejš
- strojník : prozatím neobsazen
Úkoly pro příští rok jsou tedy opět tradiční, to znamená účast na okrskovém kole
soutěže, uspořádání posvícenské zábavy, údržba obce a techniky ale zejména konečně
zajištění odpovídajícího vozidla.

