Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Slavkovice za rok 2007
Vážené sestry, vážení bratři hasiči, milí hosté,
dovolte mi, abych vám přednesl zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Slavkovice za rok 2007.


První akcí po loňské výroční valné hromadě byl 22.12. tradiční prodej vánočního
kapra. Prodej proběhl u hasičské zbrojnice a bylo prodáno 100 kusů ryb.



27. ledna proběhla výroční valná hromada okrsku v Novém Městě na Moravě. Za náš
sbor se schůze zúčastnil starosta a velitel.



Dále 3. února jsme uspořádali pátý tradiční hasičský ples, kde nás doprovázela hudba
Dalečanka. Bylo prodáno 183 vstupenek. Ples nám zpestřily svým vystoupením
mažoretky a aerobic z Nového Města na Moravě. Též jsme uspořádali i bohatou
tombolu.



10. března bylo provedeno vyřezání náletových dřevin okolo Slavkovického potoka a
rybníků. Zúčastnilo se 13 hasičů.



11. března proběhlo v Novém Městě na Moravě školení velitele a velitelů družstev,
zúčastnili se 3 hasiči.



14. března jsme uspořádali sběr železného šrotu. Sběr provedlo 15 osob a sesbírali 52q
železa.



7. dubna jsme provedli výlov návesního rybníka na dolním konci obce, kde proběhl
prodej kapra na hrázi i v okolních obcích. Celkem bylo prodáno 102 kusů ryb.



27. dubna oslavil bratr Král Josef zlatou svatbu. Oslavenci i jeho manželce přišli
popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí 2 naši hasiči.



5. května proběhla okrsková soutěž mladých hasičů ve Slavkovicích za účasti
7 družstev.



Během měsíce května bylo provedeno nové oplechování věžičky na staré hasičské
zbrojnici měděným plechem. Tyto práce provedla firma Šikl. Lešení a související
práce a nátěry provedli členové sboru. Cena této etapy opravy střechy činila
37 000 Kč. Jsme rádi, že tato oprava byla provedena, jelikož střechou již zatékalo.



11. května jsme byli vyzváni operačních důstojníkem HZS k výjezdu do a. s. Sporten,
kde se následně ukázalo, že jde o hasičské cvičení. Naše jednotka se ohlásila veliteli
zásahu 22 minut po nahlášení požáru. Zúčastnilo se 9 členů hasičské jednotky.



26. května proběhla soutěž jarního kola hry Plamen, kde se zúčastnily 2 družstva
mladých hasičů.



Následně 27. května proběhla okrsková soutěž dospělých, která se konala
v Petrovicích. Náš sbor se zúčastnil již tradičně s jedním družstvem žen a dvěma
družstvy mužů. Naše ženy obsadily první místo, kde s přehledem porazily ženy
z Radňovic. Naše 2 družstva mužů obsadily 2. a 3. místo, kdy po velkém boji byli
poraženi družstvem z Maršovic, které zaslouženě zvítězilo. Tohoto klání se zúčastnilo
24 družstev mužů a 2 družstva žen. Zhodnocení soutěže a zážitky jsme probrali při
pečeném selátku a dobrém pití.



V měsíci červnu byla provedena STK na vozidle Praga PV3S. Vozidlo bylo shledáno
bez závad. Za toto musím poděkovat členům, kteří auto na STK poctivě připravovali.



16. a 17. června náš sbor uspořádal dvoudenní zájezd za krásami Šumavy.



Poté již nic nebránilo tomu, abychom veškeré síly soustředili na neděli 1. července,
kdy proběhly oslavy 115. výročí založení našeho sboru. Při této příležitosti byl náš
sbor oceněn nejvyšším možným vyznamenáním od Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska a to čestným praporem.
Po uvítání hostů, okolních sborů, slavnostních projevech a předání čestného praporu
členem republikového vedení hasičů bratrem Janem Slámečkou pokračovaly oslavy
průvodem obcí a následným položením věnce k památníků padlým v 1. světové válce.
Pochod poté pokračoval k sportovnímu areálu, kde po vzdání pocty vlajkové četě
všemi sbory, byl velitelem ukončen. Poté na místním hřišti proběhly ukázky činnosti
mladých hasičů, požární útok v podání našeho družstva žen a dále 2 ukázky
s historickou technikou. Moderní techniku nám předvedli při své ukázce hasiči
z Nového Města na Moravě s vozidlem značky Volvo. V průběhu celého odpoledne
byla na již zmíněném hřišti k vidění historická i současná technika našeho sboru.
Oslavy dále pokračovaly tanečním výletem u Kulturního domu. Celými oslavami nás
provedla kapela Zuberská šestka.



2. srpna se bratr Sláma Slavomír dožil 80 roků. K tomuto jubileu mu přišli
pogratulovat naši členové s přáním všeho nejlepšího a hodně zdraví do dalších let.



V neděli 4. srpna jsme se zúčastnili 110. let založení sboru dobrovolných hasičů ve
Studnicích. Zúčastnilo se 10 hasičů.



29. srpna se bratr Ladislav Fuksa dožil 75 roků. Opět se gratulací a oslav zúčastnili
2 členové.



1. září jsme zorganizovali pro děti a mládež již třetí dětský den v místním sportovním
areálu u rybníka. Sportovního klání se zúčastnilo asi 75 dětí, které soutěžily v
10 disciplínách. Tento dětský den se všem velmi líbil.



Jako první jsme byli přihlášeni na hasičskou výstavu Pyrocar 2007, která se konala
8. – 9. září v Přibyslavi. Na této výstavě jsme se prezentovali historickou i současnou
zásahovou technikou, a to motorovou stříkačkou Stratílek z roku 1941 a automobilem
Praga PV3S. Na této výstavě bylo mnoho zajímavých věcí, které stálo za to vidět.



6. října se mladí hasiči zúčastnili okrskové soutěže hry Plamen, které proběhlo
v Novém Městě na Moravě, a to v krásné přírodě u Třech křížů.



Poté 13. října proběhlo okresní kolo hry Plamen u hotelu Ski, kterého se zúčastnila
2 družstva mladých hasičů.



Dále 1. listopadu se dožil 75 roků bratr Šandera Stanislav, oslavy se zúčastnili opět
2 hasiči s gratulacemi a dárkovým košem.



9. a 10. listopadu bylo organizováno školení vedoucích kolektivů mladých hasičů. Při
tomto školení získali naši vedoucí mládeže odbornost 3. stupně.



13. listopadu proběhla v naší hasičské zbrojnici inventura majetku a zařízení. Komise
shledala vše bez závad.



V průběhu měsíce listopadu jsme položili u boční zdi hasičské zbrojnice izolační fólii
z důvodu pokládky živičných povrchů v okolí.



Dále bych vás chtěl pozvat na tradiční hasičský ples, který budeme pořádat v místním
Kulturním domě dne 9. února 2008. K tanci a poslechu nám místo oblíbené Dalečanky
zahraje skupina Romantika Mix. 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 2008.
Děkuji za pozornost.

