Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Slavkovice za rok 2006
Vážené sestry, vážení bratři hasiči, milí hosté,
dovolte mi, abych vám přednesl zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Slavkovice za rok 2006.


Náš SDH započal činnost 22. ledna 2006 a to tradičními párkovými závody. Závodů
se zúčastnilo 76 závodníků, kteří startovali v 16 kategoriích. Závodníci byli odměněni
pěknými cenami. O kulturní vložku se postaraly sestry Pochopová a Černá.



29. ledna 2006 se zúčastnili 2 členové výboru výroční valné hromady okrsku v Novém
Městě na Moravě.



Čtvrtý tradiční hasičský ples proběhl 4. února 2006 s hudbou Dalečanka. Bylo
prodáno 179 vstupenek. Začátek plesu nám zpestřily mažoretky a aerobic z Nového
Města na Moravě.



Letošní zima byla velice dlouhá, což nám potvrdily i mimořádné události, ke kterým
došlo 7. února 2006. Museli jsme z hasičské zbrojnice shazovat metrovou vrstvu
ulehlého sněhu, této akce se zúčastnilo 13 hasičů.



Následně jsme byli 12. února 2006 požádáni o zásah při shazování sněhu z budovy
kina v Novém Městě na Moravě. Přestože tento den byla neděle, na výpomoc odjelo
8 hasičů.



Obdobná situace nastala 16. února 2006, kdy 4 hasiči odjeli vypomoci do Nového
Města na Moravě na shoz sněhu z budovy Kulturního domu.



O dva dny později, 18. února 2006, byl zorganizován zásah na pohostinství ve
Slavkovicích, kdy zasahovalo 14 hasičů.
Všechny tyto akce byly prováděny na rovných střechách, které se nehodí do podmínek
Vysočiny.



19. února 2006 proběhlo v Novém Městě na Moravě školení strojníků a velitelů,
zúčastnilo se 6 hasičů.



Dále 25. února 2006 proběhly zkoušky odbornosti – hasič třetí třídy. Za náš sbor se
zúčastnilo 9 hasičů.



10. března 2006 proběhla v místním pohostinství projekce historických i současných
fotografií. Fotografie byly zaměřeny na hasičskou činnost a poté i na historické
a současné Slavkovice. Tuto zajímavou a pěknou ukázku připravil pan Peňáz Pavel
a odborný výklad provedl bratr Peňáz Václav.



13. – 15. března 2006 byla provedena údržba vozu PV3S s nástřikem podvozku.



15. dubna 2006 jsme provedli výlov horního rybníka s následným prodejem ryb v obci
i okolí.



25. dubna 2006 byl proveden nástřik vozu PV3S červenou barvou u bratra Pavla
Mikeše.



V měsíci dubnu zasahovali 4 hasiči při rozvodnění drenáže nad bytovkou s následným
vyplavením č.p. 96.



27. – 28. dubna 2006 proběhlo vybagrování odkalovací nádrže dolního rybníka. Přes
zlepšující se ekologické a erozní podmínky se nám nedaří splachy z polí
minimalizovat.



29. dubna 2006 jsme uskutečnili výlov dolního rybníka s následným prodejem ryb.



4. května 2006 proběhlo v Novém Městě na Moravě cyklické školení řidičů, kterého
se zúčastnilo 6 hasičů.



11. května 2006 byl proveden sběr železného šrotu v naší obci. Sebráno bylo 49q
železa. Sběr provedlo 10 hasičů.



27. května 2006 proběhlo jarní kolo hry Plamen u hotelu Ski v Novém Městě na
Moravě, kterého se zúčastnili mladí hasiči.



28. května 2006 byla organizována soutěž okrsku v Křídlech. Náš SDH reprezentovaly
2 družstva mužů a 1 družstvo žen. Muži obsadili 1. a 3. místo, ženy 1. místo. Za toto
pěkné umístění všem soutěžícím děkujeme.



3. – 5. června 2006 členové SDH obcházeli obec za účelem získání podpisu občanů na
vznik a podporu sdružení nezávislých kandidátů pro obce do obecního zastupitelstva.
Podařilo se získat 251 podpisů.



7. června 2006 byla provedena STK na vozidle PV3S ve Žďáru nad Sázavou. Vozidlo
bylo shledáno bez vážnějších závad.



17. června 2006 proběhlo námětové cvičení jednotek okrsku na seník Zemědělského
družstva Nové Město na Moravě v objektu VKK Slavkovice. Naše jednotka se
zúčastnila v počtu 11 hasičů.



Při příležitosti 100 let založení sboru v Maršovicích se konaly oslavy, které proběhly
25. června 2006 za krásného počasí. Zúčastnilo se 12 mužů a 2 ženy.



3. – 5. července 2006 proběhl roznos anketních lístků na kandidaturu do Sdružení
nezávislých kandidátů pro obce. Na základě této ankety bylo vybráno 5 kandidátů plus
1 náhradník.



29. srpna 2006 oslavil bratr Král Miloš č.p. 81 životní jubileum 70 let. K tomuto
výročí mu přišli popřát zdraví, štěstí a rodinnou pohodu 2 členové výboru. I my
všichni se k tomuto přání připojujeme.



2. – 3. září 2006 jsme zorganizovali druhý dětský den na hřišti u rybníka. Do
10 soutěžních disciplín se přihlásilo 76 dětí. Tato akce navázala na loňský úspěch
a velmi se líbila.



30. září 2006 byl proveden roznos kandidátky pro volby do zastupitelstva v Novém
Městě na Moravě.



7. října 2006 se mladí hasiči zúčastnili podzimního kola hry Plamen, které proběhlo
v okolí Pilské nádrže. Soutěžili jsme s družstvem mladších i starších chlapců.



13. října 2006 byla naším výborem zorganizována veřejná schůze s prezentací
zástupců kandidujících do komunálních voleb.



27. října 2006 byl nahlášen požár – jednalo se o zahoření rázu dřeva. Členové naší
jednotky nabídli pomoc veliteli zásahu.



28. října 2006 nás čekala příjemná akce a to výlov horního rybníka. Prodej ryb proběhl
v obci i širokém okolí.



Tentýž den popřály dvě sestry bratru Pavlu Mikešovi staršímu hodně štěstí a zdraví
k jeho životnímu jubileu 60 let. K tomuto výročí mu i my všichni blahopřejeme.

Aby mohla být zpráva o činnosti našeho sboru ukončena, dovolte mi, abych jako poslední
datum uvedl:


3. února 2007. Tento den proběhne tradiční hasičský ples, který budeme pořádat
v místním Kulturním domě. K tanci a poslechu hraje hudba Dalečanka. Všichni jsou
srdečně zváni.

Závěrem bych Vám všem chtěl, jménem výboru i svým, poděkovat za vykonanou práci
v hasičském sboru v uplynulém roce a popřát Vám, vašim rodinám i blízkým, příjemné
prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a chuť do další
společné práce v novém roce 2007.
Děkuji za pozornost.

