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Dobrý večer,
Pokusím se v krátkosti shrnout působení družstev SDH Tučapy na
soutěžní dráze v roce 2010.
Soutěžní sezónu jsme letos započali velice brzo a to 8.5. v sousedních
Dvorcích prvním kolem THL 2010. Zde jsme se spíše rozkoukávali. Dále jsme
se po dvou letech opět zapojili do postupových soutěží, kdy jsme 15.5.
v Přehořově naostro předvedli štafetu a pak požární útok na široké hadice. I
když jsme dle očekávání nepostoupili bylo to pěkné odpoledne. O týden později
ve Žďáře dali dorostenci čas 19,97. Na třetím kole THL v Heřmanči jsme se
moc nepředvedli a obsadili spodní příčky v celkovém pořadí. Ani v neděli 30.5.
se nám na Jihlavské Open lize v Nevcehlích se složeným týmem mužů
nepodařilo dosáhnout slušného času. V Košicích 12.6. se útok povedl A týmu a
rozjel tak sérii 19 - ctek na následujících pěti soutěžích. Bohužel v silné
konkurenci tyto časy na první pětku málokdy stačily. Soutěžní sobotu 19.6.
reprezentovali naše SDH pouze dorostenci. Klukům se dařilo ve Včelnici 19,94s
a na noční v Kamenici nad Lipou na 2B 18,77s a v silné konkurenci 5. místo.
Děvčata ve Včelnici předvedla zatím svůj nejlepší čas v sezóně 22.42s.
V Chrboníně to kluci z dorostu natřeli áčku časem 19,21s. Doma v Tučapech
jsme předvedli své průměrné výkony. Celkově se celá soutěž moc povedla a
dovolím si říct, že díky všem, kdož se na jejím pořádání podíleli patřila naše
soutěž k těm nejlepším v seriálu THL 2010. Doufám, že se nám podaří
zorganizovat i VIII. Ročník. V Kozmicích za deštivého počasí stojí za zmínku
pouze výsledek áčka. Soutěžní víkend na přelomu července a srpna jsme
v Řepči zahájili úspěšně, áčko i dorost 19 – ctka a holky 22,94s. V neděli
v Chotěmicích si áčko přetrhlo šňůru 19 – ctkových časů a děvčata si o nějakou
tu setinku zlepšila své letošní maximum. I 14.8. jsme se zúčastnili obou soutěží
THL, bylo to 12. a 13. kolo THL. V Želči áčko 19,49s a na noční v Krátošicích
dorost 19,99s. Holky daly v Krátošicích 21.53s a nej čas letošní sezóny. Holky
obsadily pěknou třetí příčku. O víkendu 28. – 29. srpna jsme vyrazili na družbu
do do Tučap u Vyškova, kde áčko předvedlo své letošní maximum 19,15s a
obsadilo druhé místo. V doplňkové soutěži s názvem „Přebor Tučap v PÚ“,
kterého se zúčastnily Tučapy u Holešova, Tučapy u Uherského Hradiště, domácí
Tučapy u Vyškova jsme vyhráli. Bohužel dorostu se v obou kategoriích
nedařilo. V neděli jsme změřili své síly s Moraváky ještě jednou na pohárové

soutěži v obci Tvarožná. Bohužel zde byla znát výrazná únava z tučapské
družby a moc jsme se nepředvedli. V září nás čekala pouze jedna soutěž 25.9. ve
Zhoři u Tábora. Bylo to poslední kolo seriálu THL 2010. Dorost dostal D a
holky dosáhly času 26,02s. Áčko se nezúčastnilo. Celkově obsadila děvčata
v THL šestou příčku. Dorostenci osmou příčku a A tým devátou příčku. Oba
týmy dorostu si oproti loňsku polepšili, ale tým A si o 4 příčky pohoršil.
Slavnostní vyhlášení THL 2. října v KD Košice se moc povedlo a účast bylo
hojná. Tradiční říjnová soutěž s názvem Memoriál V. I. Lenina byla bohužel
přesunuta na 16.4.2011, ale i přesto doufám, že se nám podaří soutěže se na
úvod nové sezóny zúčastnit.
Dnes jsme se z zúčastnili poslední letošní soutěže v Českém Rudolci.
Byla to tradiční Mikulášská soutěž a svým terénem a zimou spíš připomínala
závod polárníků ☺. Strojníci měli problém v takové zimě doladit své stroje,
košaři a nabírači zápasili s neforemnými savicemi a o spojích a zmrzlých rukou
ani nemluvě. I přes toto počasí se soutěže zúčastnilo okolo 40 týmů.
Celkem jsme v této sezóně odběhali 48 útoků v základních kolech.
Náklady na startovné bylo cca 8950 Kč, na které se na většině soutěží skládali
sami soutěžící. K dopravě na soutěže jsme nahradili naší Avii nově zakoupeným
VW transporter a snížili jsme tak výrazně náklady na dopravu. I na nákladech
spojených s dopravou na soutěže se výrazně podíleli soutěžící. V závěru sezóny
jsme ještě zakoupili přívěsný vozík za osobní automobil a tím ukončili
komplikace s jeho půjčováním.
Ještě mi dovolte touto cestou poděkovat bývalému panu starostovi
Jaromíru Kuttelwascherovi za jeho podporu našeho SDH. Čest jeho památce.
Dále nemůžu zapomenout poděkovat panu Petrovi Pexů, který tvoří náš
hasičský web. Jeho práce zviditelňuje náš sbor po celé republice.
Doufám, že i v příštím roce se budeme požárním sportem a celkově
hasiččinou všichni dobře bavit. Přeji Vám příjemnou zábavu a hezky strávený
večer.

Jiří Kubeš

