
ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH ZA ROK 2013 

Po roce jsme se opět sešli, abychom zhodnotili činnost našeho sboru za uplynulý rok 2013. Jsme sbor 

JPO V, takže naše činnost je zaměřena na činnost a pomoc v katastru naší obce. 

V zimních měsících byla činnost sboru zaměřena na kontrolu a schopnost naší techniky. 

V únoru se naši delegáti zúčastnili Výroční Valné Hromady okrsku Hořepník. 

Březen a duben byly v našem sboru měsíce klidu. 

V květnu jsme byli co se činnosti týče nejaktivnější.  4.května jsme zasahovali při úklidu bahna a 

čerpání vody ze sklepa ( č.p.49) po přívalovém dešti. V zásahu nám byla nápomocna i jednotka prof. 

hasičů z Pelhřimova. Další akce, které jsme se zúčastnili, bylo okrskové cvičení v Hořepníku, kterému 

počasí příliš nepřálo. Na soutěži se představilo jedno družstvo mužů a jedno družstvo starších žáků. 

Muži skončili na 5. místě a družstvo starších žáků obsadilo bronzovou pozici. Další činnost v měsíci 

květnu spočívala ve sběru kovového a komunálního odpadu. Poslední akcí  v tomto měsíci byl sběr 

kamene pro místní zemědělský podnik. 

Měsíc červenec patřil pomoci Občanskému sdružení při pořádání Dětského dne. Dále se náš sbor 

zúčastnil soutěže o Pohár starosty Buřenic. Muži skončili na 11. místě a naše družstvo starších žáků 

obsadilo místo třetí.  

V srpnu jsme se podíleli na organizaci a přípravě soutěže Soptík. Na této soutěži poměřila svoje 

schopnosti družstva starších i mladších žáků, ale i kategorie úplně těch nejmenších tzv. kategorie 

,,MRŇOUSOVÉ.“ V této kategorii se mezi sebou utkali děti z Buřenic a Útěchoviček. Naše družstva 

měla zastoupení jak v mladších tak i ve starších žácích. V kategorii mladších žáků se naše družstvo 

umístilo na 2. pozici za vítězem z Košetic. Starší žáci skončili o pozici hůře, ale i tak na krásném třetím 

místě. Mimo soutěže v požárním útoku na dobrovolníky čekala soutěž v JEDNOTLIVCÍCH. V souboji 

mladších žáků poměřilo své schopnosti 32. dětí mezi nimi i 6 žáků našeho sboru. Nejlepšího umístění 

dosáhli Mikuláš Šváb ( 8 ) a Martina Mihulová ( 14 ). Starších žáků se představilo celkem 18 z toho 3 

borci našeho sboru Petr Vesecký ( 12 ), Radek Babický ( 9 ) a Roman Filip ( 2 ). 

V listopadu proběhla kontrola a příprava techniky na zimní měsíce. 


