
ZPRÁVA O ČiNNOSTI ZA ROK 2016

Vážené sestry hasičky, bratři hasiči, Vážení hosté. Dovolte mi, abych Vás také přivítal na
Výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Útěchovice a seznámil Vás s činností,
kterou jsme se v roce 2016 zabývali.

Jako každý rok ani v roce 2016 jsme v zimních měsících svou aktivitou neplýtvali a šetřili si ji
na pozdější čas.

Na jaře to vše začalo. Konkrétně v dubnu, kdy jsme se vrhli na pole a pomohli se sběrem
kamene Agrospolu Útěchovice. I když železného odpadu pomalu ubývá, sebrali jsme i trochu
toho železa společně s komunálním odpadem.

Květen, to byl měsíc velké události, jak pro obec tak pro náš sbor. U příležitosti 110. výročí
založení sboru jsme po dlouhých letech pořádali Okrskovou soutěž. Soutěži předcházelo
dlouhé a pečlivé plánování. Soutěž se odehrál na louce za vsí, které byla před soutěží
posečená, vyvápněná dráhy pro štafetu a rozmístění překážek, postavení hlavního stanu a
stánků pro občerstvení, stánek pro hudební aparaturu a zařízení mnoho dalších věcí
nezbytných pro konání soutěže. Něco málo k samotné soutěži. Ještě než bylo klání družstev
zahájeno pronesl starosta obce Ing. Otakar Pejša krátký proslov a předal všem členům
pamětní diplom a odznak. Potom nebránilo nic tomu, aby soutěž odstartovala. ~bltěže se
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mladších žál(ě-:-Celéodpoledne bylo vidět spoustu zajímavých výsledků a na konci se naše

družstvo žen radovalo ze 4.místa, béčko mužů obsadilo místo osmé a omlazené A-mužstvo
skočilo na krásnem třetím místě. Družstva žáků se pro nedostatek mládeže soutěže
nezúčastnila. Rád bych poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu,
protože bez dostatečného počtu lidí by akci nešlo zorganizovat.

V červnu se někteří členové sboru podíleli na osazení pamětního kamene za kapličkou, na
němž jsou jména padlých v první světové válce.

O prázdninách sbor pomohl s pořádáním dětského dne.

Říjen si pro náš sbor připravil další činnost a to sázení listnatých stromků. Nejprve však bylo
za potřebí nařezat a vyrobit oplocení. Na oplocení mají největší zásluhu Pavel Vesecký,
Miroslav David a Roman Filip, kteří si na výrobě plotu odkroutili všechny hodiny. Za což jim
patří velký dík. Potom se celé oplocení přesunulo za ves, kde se vyvrtali díry do země,
upevnili sloupy a nic nebránilo tomu aby plot stál. Následně bylo vysázeno okolo 600 kusů
zeleně.

Listopad, tak to už byl čas objet sousedy z okolních sborů vyslechnout si jejich činnost no a
poté se dobře najíst a napít.

To byl poslední bod zprávy o činnosti sboru za rok 2016. Na závěr bych Vám rád popřál
úspěšný rok 2017 a hodně zdraví. Děkuji za pozornost


