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Po roce jsme se opět sešli, abychom zhodnotili naši činnost za uplynulý rok. 
Jsme sbor JPO V, takže naše činnost je zaměřena na činnost a pomoc v katastru naší 
obce. 
V zimních měsících, byla činnost zaměřena na akceschopnost naší nové techniky, 
kterou nás obec vybavila, za což jí patří poděkování. 
V únoru se naši delegáti zúčastnili VVH okrsku Hořepník. V březnu se náš delegát 
zúčastnil VVH Okresního sdružení hasičů ve Veselé, kde byl zvolen nový výkoný 
výbor OSH v čele se starostou Václavem Kubiskou. Náš okrsek je zastoupen 
bratrem Milanem Nebesařem z SDH Hořepník. 
První činnost sboru a techniky začala v měsíci březnu úklidem veřejných komunikací 
obce. V dubnu jsme se zúčastnili pohárové soutěže starosty Nové Cerekve s 
družstvem mužů. Proběhl také sběr kovového šrotu se sběrem velkoobjemového 
odpadu. 
V květnu se náš sbor zůčastnil s novou technikou pokusu o překonání rekordu : 
dálkové dopravy vody, která se konala na popud SDH Nové Dvory,který se podařil. 
Následovala okrsková soutěž, kde se mužstvo mužů umístilo na druhém místě a 
družstvo mladších žáků rovněž na druhém místě . 
Téhož měsíce proběhl sběr kamene v místním zemědělském podniku. 
V červnu proběhl technický zásah – úklid pozemních komunikací po přívalovích 
deštích. 
V červenci se členové a technika podíleli na dětském dnu pořádaném Občanským 
sdružením -Přátelé obce Útěchovice. 
Sbor se zúčastnil poháru starosty Nový Rychnov s družstvem mladších žáků. 
V srpnu se sbor zúčastnil s technikou Pyrokaru pořádaného SDH Košetice a nočního 
cvičení v Lesné. Zároveň probíhala příprava na liniovou výsadbu pro OU. 
Také proběhl technický zásah -čištění komunikace po přívalových deštích. 
V září jsme s technikou a lidmi podpořili Občanské sdružení při pořádání soutěže 
Soptík. 
V říjnu proběhla brigáda - liniové výsadby ovocných dřevin a keřů podél cest, dále byla 
poskytnuta technická pomoc místnímu zemědělskému podniku při čištění areálu. 
V listopadu proběhla příprava techniky na zimní měsíce. 


