ČINNOST SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TŘEBNOUŠEVES ZA ROK 20019
Dne 19. 1. 2019 se konala Výroční valná hromada SDH
Třebnouševes za účasti 16 členů. Valnou hromadu řídila velitelka
SDH Třebnouševes paní Císařová. Na schůzi se probíralo
hospodaření za rok 2018, okrsková soutěž, kterou SDH
Třebnouševes pořádalo v roce 2018, zazněla zpráva o činnosti
SDH, zvolila se nová pokladní, plán činnosti na rok 2019. V
současné době má sbor 30 členů. Stávající členové byli
seznámení s novými členy, se stávajícím mužským družstvem,
které reprezentuje naší obec. V rámci diskuze zaznělo, že se bude
konat nábor nových hasičů – mládež, ženy, muži.
Hasiči ve spolupráci s obcí v roce 2018 pořádali okrsek a vybavili
se novým vybavením hadicemi, proudnicemi a opasky. V roce
2019 se dokupoval koš a nové hadice ženám. V letošním roce
obec Třebnouševes hasičům přispěla finančním darem na nákup nové výzbroje, nářadí a na startovné na soutěže.
Obecní úřad předpokládá i v příštím roce finanční podporu dobrovolným hasičům nákupem potřebných součástí jejich
výstroje a výzbroje.
V letošním roce se hasiči muži, ženy a děti
zúčastnily okrskové soutěže v Rašíně. Muži
se na okrskové soutěži umístili na 2. místě
a ženy na 3. místě a družstvo mladších a
starších dětí byly ukázkou. Ze začátku
sezony SDH Třebnouševes mělo 2 družstva
dětí mladší a starší tyto družstva se
zúčastnila okrskové soutěže v Rašíně,
mladší družstvo dětí se zúčastnilo Milovické
naběračky a umístily se na krásném 2.
místě. Muži se zúčastnili všech soutěží o
Pohár starosty (5 soutěží) a z celkového
hodnocení se umístili na 5. místě. Muži nás
také reprezentují na nočních závodech v
Sedlicích, Kozojedech a v Dubenci a na
spoustu dalších denních závodů. Tento rok
se složilo i družstvo žen, celkem se ženy
zúčastnily čtyř soutěží. V současné době
máme družstvo mužů, žen a dětí. V
letošním roce SDH Třebnouševes podalo žádost obecnímu úřadu Třebnouševes o zakoupení nové požární stříkačky za
účelem lepšího umístění mužů na soutěžích.
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