
ZPRÁVA O ČiNNOSTI SDH ZA ROK 2014

Rok utekl jako voda v potoce a my se díky tomu můžeme opět sejít a zhodnotit co se nám v roce 2014
povedlo a nepovedlo. V roce 2014 jsme se stejně jako v letech minulých soustředili hlavně na pomoc

kata str u naší obce.

Zimní měsíce byli provázeny činností na kontrolu techniky. Jinak první měsíce roku byli časem klidu a

odpočinku.

Aktivita sboru se naplno rozjela v měsíci dubnu. První činností byl stejně jako každý rok, už defakto

tradiční sběr kamene pro místní zemědělský podnik. A když jsme byli v tom sbírání hnedle po kameni

jsme se vrhli na sběr železného a komunálního odpadu.

Měsíc květen se nesl ve znamení nácviku na Okrskovou soutěž v nedalekých Útěchovičkách. Do

Útěchoviček jsme odjeli s A a B týmem mužů a mladšími a staršími žáky. Dospělákům se soutěž vůbec

nevydařila dle představa po svém výkonu s přispěním selhání techniky obsadili 9 a 7 místo. I když jde

hlavně o to zúčastnit se a užít si to, čest nám zachránili alespoň družstva žáků. Mladší stejně jako

starší skončili na bronzových pozicích.

Další měsíc kdy jsme byli aktivní byl Červenec. V těchto letních dnech jsme pomáhali jako již tradičně

Občanskému sdružení při pořádání Dětského dne. Dále náš sbor reprezentovalo družstvo starších

žáků na druhém ročníku Noční soutěže v Hořepníku. Na soutěži žáci po výborném výkonu a v nabité

konkurenci obsadili druhé místo.

Prázdniny byly plné akcí k nimž patří bezpochyby domácí soutěž O Pohár útěchovického Soptíka.
Soutěž byla pro přípravku, mladší a starší žáky. Pro všechna družstva byly připraveny ceny a poháry.

Útěchovice měli zastoupení v kategorii mladších a starších žáků. Obě družstva obsadila třetí místa.

Třetím rokem byla pro dobrovolníky starších a mladších žáků připravena ač jednoduchá, tak zajímavá

štafeta jednotlivců. Ačkoliv se z našich řad čekalo větší zastoupení, nakonec se v kategorii mladších
představili pouze tří ( Martina Mihulová 7, Mikuláš Šváb 4, a stříbrný Martin David). Listinu starších

zaplnil z našeho sboru svým jménem a výkonem pouze Petr Vesecký, který skončil 11.

Prázdniny skončili a ke konci se pomalu blížila ~ naše aktivita. Na podzim proběhlo už pouze mytí

silnice po bagrování obecního rybníku.

Konec Listopadu odstartoval čas Výročních valných hromad Sborů okrsku Hořepník, kterých se naši

delegáti ( Pavel Vesecký st. i rnl., Jiří Vodička, Miluše Filipová, Aneta Filipová, VOjtěch Filip, Jaroslav

Straka a jedné schůze i Petr Vesecký a Kristýna Babická) poslušně zúčastnili.

Tímto vším bych shrnul rok 2014 a poděkoval všem členům za pomoc a reprezentaci sbrou.

DEKUJI


