Hasiči Třebsko, sezóna 2009
Námětové cvičení v Bukové
Jak již bývá na podzim tradicí, i letos se konalo Námětové cvičení, tentokráte "hořel"
les v Bukové za Rožmitálem. Ihned po ohlášení cvičení Fík přiběhl na ves, kde spustil sirénu.
Během chviličky se na návsi seběhlo 8 členů SDH Třebsko v čele s vedoucím p. Duškem.
Neuběhlo snad ani 5 minut a naše V3S vyjížděla (spíš vzlétala) v plném obsazení za požárem.
Cesta do Bukové trvala asi tak 3 až 4 pikosekundy.., alespoň tak se nám to zdálo, protože
Pavel místo brzdy používal houkačku a na plynu měl pravděpodobně položené tak 4 cihly. Na
místě jsme si nasadili helmy, za opasek zastrčili sekyrky, vytáhli jsme mašinu, napojili 4B a
1C s proudnicí a už jsme jen čekali na vodu. Než ji dopravní vedení dotáhlo až k nám, sice
"shořelo" půl hektaru lesa, ale podařilo se a námětové cvičení bylo ukončeno.
Soutěž ve Vysoké
Ve stejný den jako byly Svatohorské schody (19.9.2009) se pořádala i soutěž v PÚ ve
Vysoké. Zde si v "silné" konkurenci domácích družstev naši borci v trošku pozměněné
sestavě (Vašek na savci a Chuck na trojáku ;) ) zajistili časem 17.49s v prvním pokuse a 17.00
v druhém pokuse první místo.
Běh hasičů do Svatohorských schodů
19.9.2009 se uskutečnil 2. ročník běhu hasičů do Svatohorských schodů a i my jsme
tam měli své zástupce. S číslem 6 nastupovali do náročného závodu Stanislav Šedivý a
Václav Hanus a s číslem 18 obhajovali loňské první místo Vít Hanus s Pepou Branžovským.
První dvojice se do cíle s vynaložením všech sil probojovala za 5 minut a 6 sekund a obsadila
9.té místo z 31 dvojic, Víťa s Pepou pak po sqělém běhu obsadili stříbrnou pozici, když jim
na zlato chyběla pouhá vteřina - 4 minuty a 5 sekund. 1. místo obsadila dvojice HZS Praha.
Chtěl bych jen podotknout, že loňský rekord našich kluků (4 minuty a 3 sekundy) zůstal
nepřekonán. Nějaké video a fotky najdete na Svatohorských schodech.
Soutěž v Narysově
Dne 29.8.2009 se trošku pozměněný tým (místo Vaška zaskočil Miloš a místo Víti
běžel Luboš) vydal do sousedního Narysova na místní soutěž. Tentokrát se nenechalo nic
náhodě a tým ze Třebska na místní rychlé trati ukázal s novými proudnicemi čas 16.24s, čímž
suverénně potvrdil 1. místo. V kategorii žen se také radovaly naše holky.
O Pohár starosty obce Třebsko
V sobotu 22.8.2009 jsme pořádali soutěž u nás doma na místních Trávníkách. Na
pěkně upravené trati bojovalo o vítězství celkem sedm týmů včetně tymů žen. Během soutěže
byly k vidění napínavé i dost úsměvné okamžiky, a zapotili se i rozhodčí.. Nakonec jsme se
na prvním místě s časem 16.90s umístily v obou kategoriích my. Fotky najdete ve fotogalerii.
10. kolo Západočeské hasičské ligy v Bezděkově pod Třemšínem
V neděli 17.8.2009 jsme vyrazili na naší premiéru v ZČHL do Bezděkova. Tato
prestižní soutěž se běhá jednokolově na 3 úzké hadice "B", na které jsme také ještě neběželi.
Nastoupili jsme v pozměněné sestavě, kdy béčka běžel Víťa a na koš ochotně zaskočil Vojta.
Útok ve vypjaté atmosféře se nám povedl a výsledný čas 19,49s (LP 19,12s) znamenal
celkové jedenácté místo z celkem 28! týmů a i nějaký ten bodík do průběžného pořadí ;) .
Více si o nás můžete přečíst zde na stránkách zchl.cz.

Noční soutěž v Zalužanech
Sobota 1.8.2009 byl den, kdy se početná skupina našeho týmu vrátila ze Švédska a
hned večer jsme vyrazili do Zalužan na tuto prestižní soutěž. K prvnímu pokusu jsme
nastupovali jako čtvrtí v pořadí. Bohužel, zase se nám nepovedl. Nicméně kvůli chybě na
časomíře jsme dostali opravný pokus na konci kola, ale ten docela s přehledem zazdil náš
troják. K "velkému překvapení" jsme nedoběhli ani třetí pokus a jeli jsme domů opět mezi
prvními... Tady najdete nějaké fotky.
O pohár starosty obce Hoděmyšl
V neděli dne 5.6.2009 se konala soutěž v Hoděmyšli, kde byla vyhlášena kategorie
mužů nad 35 let a kategorie žen. V kategorii mužů jsme obhajovali předchozích pět vítězství,
nicméně se nám dnes opět příliš nedařilo a za první útok jsme dostali "N", protože nebyl
nasazen koš. To již znamenalo konec všech nadějí, protože zde se časy z obou útoků sčítají.
Ženské družstvo v prvním útoku předvedlo čas 28,53 a zařadilo se na první místo. V druhém
útoku sice muži zabodovali s nejrychlejším útokem dne 17,80s, ale jak jsem řekl, už to nic
neznamenalo. Ženy v druhém útoku byly opět nejrychlejší. Na konec to tedy znamenalo pro
muže 9. místo a pro ženy 1.místo. V kategorii mužů vyhráli Radětice s časy 19,96s a 21,63s.
Brdská liga Radětice a Zalužany
O víkendu ve dnech 30.6.2009 a 31.6.2009 jsme navštívili dvě soutěže zařazené do
Brdské ligy. V obou závodech jsme skončili velmi brzy. V Raděticích jsme nastoupili jako
čtvrtí v pořadí, ale útok skončil hned na spoji u hadic ,,B", kde selhala pojistka a hadice se
rozpojila.
O den později jsme v 11.00 vyjeli do již zmiňovaných Zalužan, kde jsme chtěli
napravit to, co jsme o den dříve zpackali. Bohužel se nám stalo to samé co v Raděticích, jen o
hadici dále... Tedy službu tentokráte vypověděla pojistka na rozdělovači a voda si už hadici
rozpojila sama. A tak jsme opět jeli domů dřív, než jsme vlastně začali..
Kotenčický pohár
Dne 20.6.2009 jsme vyjeli na soutěž do Kotenčic, kde jsme ještě nikdy nebyli. Na tuto
soutěž jsme se velmi těšili, nicméně nám scházelo trošičku štěstíčka, a tak se nám nakonec
nepovedl ani jeden útok a skončili jsme až šestí. Fotky najdete ve fotogalerii.
Okresní kolo požárního sportu
Dne 6.6.2009 se v Březnici uskutečnilo Okresní kolo v požárním sportu, kde se
soutěžilo ve štafetě na 4x100m s překážkami, v běhu jednotlivců na hasičské stovce a v
požárním útoku. Den pro nás nezačal šťastně, když jsme hned první štafetu zkazili a druhá
štafeta musela zachraňovat, co se dalo. Výsledný čas naší štafety byl 65,5 s, což nás posunulo
na sedmé místo. Na stovkách jsme se ještě více propadli, nejlepší výkon zaznamenal Vít
Hanus(19,88s-23.místo). Ani útok nebyl slavný, ale na tu bídu jsme časem 23,76s obsadili
3.místo a celkově tak skončili na stejném místě jako v roce 2008, tedy šestí.
Základní kolo požárního sportu
Dne 16.5. se na Rožmitálském stadionu uskutečnilo základní kolo v požárním sportu.
Soutěžilo se v hasičské stovce a v požárním útoku. V hasičské stovce se z našich nejlépe
umístil Václav Hanus s časem 20,40s a skončil na 6 místě. Na dalších místech se pak umístili
Miloš Dušek(9.místo), Vít Hanus(10 místo) a Stanislav Šedivý(11.místo) v požárním útoku
jsme pak předvedli nejrychlejší útok dne(21.74s) a celkově jsme obsadili 2.místo, které
postupuje na okresní soutěž do Březnice.

O putovní pohár starosty Rožmitálu pod Třemšínem
Dne 25.5.2009 jsme se vydali na naší první soutěž v roce 2009, která se konala už po
devatenácté na parkovišti v Rožmitále pod Třemšínem. Na tuto soutěž jsme se poctivě
připravovali a navíc jsem jeli ve dvou družstvech mužů a jedním družstvem žen. Na
samotném závodě, kde se závodí tak, že všechno hasičské náčiní, které je připraveno v
hasičském vozíku, se musí vynést a vykonat s ním požární útok, jsme neměli konkurenci. V
kategorii mužů jsme ze 13 družstev tedy obsadili první a druhé místo s časy 38,54s a 39,68s,
třetí se umístilo družstvo SDH Chrást s časem 44,98s, družstvo žen ve své kategorii také
vyhrálo.
Sběr železného šrotu 2
Dne 4.4.2009 se v naší obci uskutečnila jarní brigáda, které se zúčastnilo kromě hasičů
i větší množství obyvatel Třebska. Navíc proběhl další sběr železného šrotu, kterým jsme
doplnili vlek, na kterém jsme měli šrot nasbíraný už v listopadu roku 2008. Tento šrot byl
odvezen do Rožmitálu do sběrného dvora a jeho výtěžek poputuje na hasičské dovybavení
zbrojnice.
Hasičský bál
17.1.2009 se ve Třebsku měl uskutečnit hasičský bál, který je vždy vyvrcholením
hasičské sezóny. Bohužel kvůli velkému mrazu v obecním sále popraskalo vodovodní topení
a ples se odkládá na neurčito.
Sběr železného šrotu
Poslední sobota v listopadu 2009 byla dnem, kdy SDH Třebsko uskutečnilo sběr
železného šrotu. Děkujeme všem přispívajícím, na jaře provedeme sběr znovu a poté ho
odvezeme a prodáme do sběrného dvora.
O putovní pohár starosty obce Třebsko
V sobotu 2.9.2008 se uskutečnila naše poslední soutěž v sezoně. Na naší domácí půdu
se sjelo celkem 14 družstev mužů a 6 družstev žen. Po dvoukolové soutěži v požárním útoku
nakonec zvítězilo družstvo SDH Starý Rožmitál časem 16,79s, druhé bylo družstvo Radětic
(16,96s) a na třetím místě zabodovalo domácí SDH Třebsko časem 17,54s. V ženské kategorii
zvítězily ženy ze Třebska.

