
Zpráva pro Valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně, 
okres Praha – východ, konanou dne 26. ledna 2013 

 
 
 
 
Vážené dámy, pánové, vážení hosté! 

 
Tato zpráva je věnována činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně v roce 2012. 
Každoročně je měsíc leden věnován přípravě a pořádání Výroční valné hromady.  
Ta proběhla v minulém roce 14. ledna a zúčastnilo se jí 58 řádných členů sboru a 19 
pozvaných hostů.  
Dále jsme se zúčastnili 19. února 2012 Valné hromady okrsku č.1 Kamenice. Ta byla 
uspořádána v restauraci v Kostelci u Křížků za přítomnosti všech sborů okrsku – 
Kostelec, Lojovice, Nechánice, Štiřín a Těptín. 1. března 2012 jsme měli zástupce na 
Shromáždění představitelů sborů Praha – východ, které se konalo v sídle Okresního 
sdružení hasičů Praha –východ. 
 
10. března 2012 se konal v restauraci U lípy v Těptíně Hasičský bál Sboru 
dobrovolných hasičů Těptín. Na padesát účastníků si užívalo velmi příjemné 
atmosféry a těptínští hasiči tímto děkují majitelům restaurace, manželům Dubnovým 
za skvělý servis a pomoc při zajištění celé akce včetně  předprodeje vstupenek 
v místním obchodě. 
 
Od března začal opět fungovat kroužek mladých hasičů. Většina schůzek byla 
věnována nácviku na okrskovou hasičskou soutěž, takže do kroužku byla zapojena 
po technické stránce i většina aktivních členů jednotky. 
 
V měsících březnu a dubnu jsme jako každý rok uspořádali několik úklidových akcí 
a brigád.  31. března to byl jarní generální úklid hasičské zbrojnice.  21. dubna jsme 
uspořádali Jarní úklid Těptína, k jehož pořádání se připojil Osadní výbor v Těptíně. 
Ve stejný den, kdy jsme si společně uklidili veřejná prostranství, jsme v odpoledních 
a večerních hodinách slavnostně přivítali v hasičské zbrojnici zrekonstruovanou 
Liazku.  
 
Na konci dubna členové našeho sboru připravili tradiční akce – stavění máje  a pálení 
čarodějnic. 
 
12. května 2012 se v Kostelci u Křížků konala okrsková hasičská soutěž, které se za 
těptínský sbor zúčastnila dvě družstva mužů v obou věkových kategoriích, družstvo 
žen a dvě družstva dětí v kategoriích mladších a starších žáků. 
Kromě toho jsme se v průběhu měsíců května a června zúčastnili i dalších akcí – 
např. oslav 130. výročí založení SDH Modletice s ukázkou práce s vyprošťovacím 
zařízení, zdravotní asistence na okresní soutěži v požárním sportu ve Staré Boleslavi 
a asistence při soutěži na Barochově, s ukázkou techniky na oslavách ondřejovského 
sboru. 
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Nesmíme zapomenout ani na Dětský den v Těptíně – po mnoho let oblíbenou a 
vyhledávanou akci. Ten se konal v neděli 3. června 2012 opět v okolí Dlouhého 
rybníka. Na již zavedenou akci pamatuje také obec Kamenice, z jejíhož finančního 
příspěvku jsou pořizovány odměny pro soutěžící děti. Letos přepočteno na rozdané 
ceny přišlo na dětský den přes šedesát dětí a zhruba stejný počet dospělých.  
 
15. června nás v hasičské zbrojnici v Těptíně navštívily děti z Mateřské školy 
Olešovice. Po exkurzi v hasičské zbrojnici a shlédnutí krátkého videa o práci místní 
jednotky si hasiči pro děti připravili praktickou ukázku a poté si děti mohly 
prohlédnout všechna hasičská auta. Milé setkání bylo zakončeno předáním dárečků 
pro všechny čtyři třídy mateřinky. Tentokrát byly děti a paní učitelky podarovány 
praktickými dárečky z výukového programu Asociace „Záchranný kruh“. 
 
Kroužek mladých hasičů při SDH Těptín pokračoval ve své práci i po okrskové 
soutěži. Každé úterý se děti na schůzkách věnovaly hasičské teorii a zdokonalování 
se v praktických dovednostech buď v přírodě nebo za nepříznivého počasí v hasičské 
klubovně. V sobotu 9. června jsme společně podnikli pěší výlet do Vlčích jam a lomu 
Borovíčko. Na úterý 26.června měly děti připravené překvapení – výlet do lanového 
centra Barochov, kterým byl hasičský kroužek pár dní před koncem školního roku 
ukončen. 
 
V průběhu dvou prázdninových měsíců jsme se opět prezentovali na několika akcích 
hasičskou technikou.  21. července to byl 6. ročník Feuershow v Košeticích a 19. srpna 
na Výstavě hasičské techniky v Mnichovicích. 
 
Od začátku července začali především členové jednotky společně s ředitelem 
cyklistického závodu Van Gillern Cup panem Boxanem a lojovickými hasiči pracovat 
na organizačním zabezpečení dalšího ročníku.  4. ročník závodu pak proběhl 
v sobotu 8. září. 
 
18. září nás v hasičské zbrojnici navštívily děti ze Základní školy praktické 
v Olešovicích. 
 
22. září jsme se zúčastnili okrskové akce v Pivovaru Velké Popovice nazvané „Kozel 
hasičem“, kde jsme po sobotní odpoledne prezentovali společně s hasiči z Kostelce, 
Lojovic a Nechánic činnost dobrovolných hasičů. Soutěž ve štafetě a požárním útoku 
byla tentokrát rozšířena o další praktické ukázky. Za Těptín byla předvedena ukázka 
práce s vyprošťovacím zařízením na vraku osobního automobilu. 
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V průběhu podzimu jsme pokračovali v pořádání odborné přípravy nejen pro naši 
jednotku, ale i pro okrsek.  14. listopadu byl výcvik roku 2012 uzavřen prověřovacím 
cvičením v Mateřské škole na Želivci, které bylo rovněž spojeno s preventivně-
výchovnou akcí pro děti. 
 
14. prosince jsme uspořádali v hasičské zbrojnici vánoční besídku pro kroužek 
mladých hasičů a členové výboru a jednotky se s uplynulým rokem rozloučili na 
poslední schůzi roku 2012 hned po skončení dětské vánoční besídky.  
 
 
V závěru čtené zprávy děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli, aby 
právě uplynulý rok byl úspěšný. Tuto tradici nevynecháme ani tentokrát a děkujeme 

 
- všem členům sboru, kteří se aktivně podílejí na pokračování hasičské tradice 

v Těptíně a snaží se pokračovat v práci našich předchůdců 
 
- rodinám našich členů za jejich trpělivost a pochopení 

 
- za spolupráci v uplynulém roce děkujeme vedení obce Kamenice a 

zaměstnancům Obecního úřadu Kamenice, kteří nám vycházejí maximálně 
vstříc a to jak jednotce, která je organizační složkou obce, tak Sboru 
dobrovolných hasičů Těptín zájmové organizaci  

 
- příznivcům a sponzorům, kteří v loňském roce přispěli sboru a jednotce na 

činnost ať už finančně nebo materiálně 
 
Všem ještě jednou děkujeme. 

 
Do roku 2013 si všichni přejme ať dosáhneme všeho, co jsme si pro tento rok 
předsevzali. Všem našim členům a jejich rodinám, našim přátelům a kamarádům 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchům. Ať nás po celý 
rok provázejí jen samé dobré zprávy. 
 
 
 
Zprávu o činnosti SDH Těptín za rok 2012 zpracoval: 
 
 
 
 
 
Soňa Hladíková v.r.                                              Ladislav   Červený v.r.                                                
starosta SDH Těptín                                                velitel SDH Těptín  
 


