
V sobotu 8. ledna 2011 patřil  zadnotřebaňský Společenský dům hasičům, hlavně těm mladým. Od  9.00  hodin  tam  místní  hasiči  uspořádaly  Zimní  hry  mladých  hasičů,  kterých  se zúčastnilo celkem jedenáct družstev ve dvou kategoriích – starší a mladší žáci. Pětičlenná družstva změřily síly v těchto disciplínách: uzlová štafeta, balení hadic na čas, šplh na laně,  shazování  kuželek  hadicí,  test  odborných  znalostí,  práce  s buzolou,  základy zdravovědy, zapamatování obrázků, hasičská křížovka, sálová štafeta dvojic či topografie. Po dvou kolech byly jasné výsledky celého klání a pod pódiem všichni netrpělivě čekali na předávání velkých dárkových balíčků a diplomů. Na bednu se v kategorii starších žáků dostal SDH Hýskov (první místo), SDH Záluží (druzí) a SDH Hlásná Třebaň (třetí), čtvrtí skončili hasiči z Tlustice a pátí hasiči z Podbrd. Mezi mladšími si nejlépe vedla Hlásná Třebaň, druzí byli domácí, třetí pozici obsadil hasiči z Tmaně, čtvrtou SDH Hýskov, pátou SDH Tmaň a šesté skončilo druhé družstvo domácích. Výkon našich malých požárníků nás velmi potěšil, popravdě trochu i překvapil, jelikož ve sboru děti nepůsobí ještě ani rok a přitom dosáhli až na stříbrnou medaili! Úspěch obě naše družstva oslavila malou hostinou přímo na sále.Po  oslavě,  dovádění,  obědě  a  procházce  se  naši  nejmenší  starším kolegům i  hostům představili  na  Výroční  valné  hromadě  SDH Zadní  Třebaň,  která  se  na  stejném místě konala od 16.00 hodin. ´část byla hojná. Sešlo se více než pět desítek členů i nečlenů. Děti si se svými vedoucími pro účastníky schůze připravily pásmo zimních básniček i třpytivá péefka, která všem přítomným rozdaly. Všechny vystoupení i přání do nového roku velmi potěšilo. Pavel Karpíšek kromě básničky přednesl také vyčerpávající zprávu o činnosti MH  v  uplynulém roce.  Za  svůj  výkon si  děti  zaslouženě  pochutnaly  na  zmrzlinovém poháru,  který  byl  sladkou  tečkou  za  celým  náročným  dnem.  Program  pro  dospělé pokračoval  zprávou o  činnosti  dospělých hasičů,  zprávou revizní  a  finanční  komise  i plánem činnosti na tento rok. Nechybělo ani předávání čestných uznání a vyznamenání. Ocenění sboru si odnesla paní Helena Koterová a Lucie Povýšilová. Okresním uznáním byli  oceněni  pan  Milan  Nájemník  a  paní  Ema  Malá.  Vyznamenání  za  čtyřicetiletou věrnost si odnesl pan Antonín Hořejší, Jiří Nikodým a Čeněk Kořínek. Středočeský kraj ocenil vzornou práci pana Josefa Ševčíka st. a Čeňka Kořínka. Následovaly příspěvky do diskuze,  především  přání  a  komentáře  reprezentantů  okolních  sborů  a  dalších reprezentantů okrsku i okresu, návrh usnesení, usnesení a závěr. Nechybělo samozřejmě občerstvení – řízek s bramborem a volná zábava. 


