Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Slavkovice za rok 2008
Vážené sestry, vážení bratři hasiči, milí hosté,
opět po roce se mi dostalo té cti, abych vám přednesl zprávu o činnosti Sboru
dobrovolných hasičů Slavkovice za rok 2008.
 První akcí se musíme vrátit ještě do minulého roku, kdy jsme 28. a 29. prosince 2007
spolupořádali tradiční závod Zlaté lyže v Novém Městě na Moravě, kdy po oba dva
dny pomáhalo 5 hasičů s pořádáním závodu.
 26. ledna proběhla okrsková výroční valná hromada v Novém Městě na Moravě, za
náš sbor se zúčastnil slavnostní schůze starosta a velitel sboru.
 9. února jsme pořádali šestý tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu nám zahrála
hudba Romantika mix. Ples zahájily svým vystoupením mažoretky a aerobik
z Nového Města na Moravě. Okolo půlnoci proběhlo vyhodnocení bohaté tomboly,
do které přispěli členové i podnikatelé ze Slavkovic a širokého okolí.
 16. února proběhlo v kulturním domě promítání fotografií z historické i současné
činnosti našeho sboru, kterého se mohli zúčastnit i občané Slavkovic.
 23. února proběhla závěrečná zkouška odbornosti hasič 3. stupně, kde své znalosti a
dovednosti prokázalo pět členů sboru.
 8. března se naši hasiči postarali o vyřezání náletových dřevin okolo Slavkovického
potoka a provedli prořezávku stromů na území naší obce za účasti patnácti osob.
 15. až 16. března proběhlo cyklické školení velitelů družstev ve Žďáru nad Sázavou
za účasti tří našich členů.
 30. března proběhlo svěcení poutního kostela sv. Faustyny v naší obci. Při této
slavnostní mši, které se odhadem zúčastnilo asi pět tisíc poutníků, řídili naši hasiči
veškerou dopravu v obci, což vůbec nebylo jednoduché.
 5. dubna proběhl výlov horního rybníka a následný prodej ryb na hrázi.
 10. dubna jsme, jak již tradičně, sebrali v naší obci železný šrot. Sebráno bylo 28
metrických centů železa.
 18. dubna se uskutečnilo setkání funkcionářů seniorů našeho okrsku v Olešné.
Tohoto setkání se zúčastnili tři zasloužilí členové a řidič s vozidlem.
 26. dubna byl proveden sběr kamene v místním zemědělském družstvu. Tohoto sběru
se zúčastnili převážné mladí hasiči v počtu dvacet dva osob.
Téhož dne se uskutečnilo v areálu u hotelu Ski praktické školení velitelů, velitelů
družstev a strojníků, kde proběhly praktické zkoušky stříkaček, sání ejektorem a další
důležité hasičské úkony. Zúčastnilo se sedm hasičů.

 5. května proběhlo každoroční hasičské cvičení k svátku svatého Floriána. Byl
vyhlášen bojový poplach s cílem zásahu – požár lesa na Harusově kopci. Cvičení se
zúčastnilo osm členů zásahové jednotky.
 7. května byl členy naší jednotky proveden zásah při pálení klestí v prostoru
obecního lesíka nad školou. Při pálení klestí za značného větru hrozilo rozšíření
požáru. Proto byli naši členové požádáni o asistenci a požární dozor nad hrozícím
ohněm.
 18. května se zúčastnili čtyři členové zásahové jednotky cyklického školení strojníků
ve Žďáru nad Sázavou.
 21. května jsme se zúčastnili posledního rozloučení s naším nejstarším hasičem
panem Slámou Slavomírem. Zúčastnilo se čtrnáct hasičů ve stejnokroji.
 Během měsíce května probíhala generální oprava fasády na nové hasičské zbrojnici.
Přípravné akce provedli naši členové.
 24. května proběhla soutěž jarního kola hry Plamen mladých hasičů ve Žďáru nad
Sázavou za účasti staršího družstva.
 31. května se uskutečnila v Maršovicích okrsková soutěž dospělých. Naše ženy
tentokrát obsadily třetí místo, první byly ženy z Maršovic, druhé ženy z Radňovic.
Pro úplnost přečtu výsledky mužů:
Maršovice
Radňovice
Nová Ves
Slavkovice – mladší
Petrovice
Družstvo starších mužů skončilo tentokrát na čtrnáctém místě. I tak musíme všem
soutěžícím poděkovat.
 Stanici technické kontroly jsme s automobilem Praga PV3S navštívili 4. června.
Vozidlo bylo shledáno bez závad.
 Následně 7. června byl pořádán našimi sestrami zájezd do jižních Čech. Zúčastnilo se
třicet šest hasičských i nehasičských turistů.
Dle ohlasu většiny zúčastněných se zájezd vydařil.
 28. června po silné bouřce a vichřici naši hasiči zorganizovali brigádu na úklid obce.
Úklidu po této živelné události se zúčastnilo devět osob.
 V neděli 6. července proběhly oslavy 110. let od založení SDH v Petrovicích. Na
oslavě jsme provedli zásah starou historickou koňskou stříkačkou. Naši mladí hasiči
předvedli dvě ukázky ze své činnosti. Krom toho se patnáct našich hasičů zúčastnilo
oslav ve vycházkovém stejnokroji.

 12. srpna oslavil člen našeho sboru bratr Ondráček Josef 60 roků. Oslavenci přišli
popřát hodně zdraví a štěstí dva naši hasiči.
 29. až 31. srpna proběhl na letišti v Přibyslavi druhý ročník výstavy Pyrocar. Náš
sbor vystavoval stříkačku Stratílek z roku 1941, dále přenosnou motorovou stríkačku
z roku 1961 a hasičský automobil PV3S s příslušenstvím PS12 z naší současné
výbavy. Nezapomenutelný zážitek z této výstavy byl umocněn mimořádně hezkým
slunečným počasím.
 6. září jsme uspořádali již tradiční čtvrtý dětský den. Za krásného podzimního počasí
se při jedenácti disciplínách zúčastnilo sedmdesát šest soutěžících. Tato akce se
setkává se stále větší popularitou a přináší velkou odezvu u dětí, rodičů i pořádajících
hasičů.
 27. září proběhlo přípravné kolo hry Plamen v Maršovicích.
 1. října oslavil bratr Král František 60 let. I tomuto oslavenci přišli popřát hodně
zdraví a štěstí dva naši členové.
 Den 5. října byl pro náš sbor mimořádný. Ráno se naši starší i mladší žáci zúčastnili
podzimního kola hry Plamen u hotelu Ski v Novém Městě na Moravě. V odpoledních
hodinách byl při poutní mši svaté posvěcen náš nový prapor, hasičské auto i nová
zbrojnice. Této slavnosti se zúčastnilo patnáct bratrů hasičů a jedna sestra ve
stejnokroji. Pro srovnání stará hasičská zbrojnice byla postavena roku 1894 a byla
posvěcena 27. září 1896. Zároveň byla posvěcena nově koupená ruční stříkačka a
soška sv. Floriána, kterou zhotovil a daroval sboru místní řezbář Pohanka František
č.p. 53. (po 112 letech)
 Na 1. listopad byl naplánován výlov dolního rybníka. Po výlovu proběhl obvyklý
prodej ryb na hrázi a po okolních obcích. Na ukončení rybářské sezóny bylo
připraveno tradiční občerstvení z ryb v místním pohostinství.
 11. listopadu proběhla inventura v našem sboru. Inventura proběhla k všeobecné
spokojenosti. Mimo inventurní komisi byl přítomen velitel, starosta a jeden člen
výboru.
Závěrem bych Vás chtěl co nejsrdečněji pozvat na tradiční hasičský ples, který
budeme pořádat 31. ledna v místním kulturním domě. K tanci a poslechu nám zahraje
Dalečanka.
Dále bych vám všem chtěl jménem výboru i svým poděkovat za vykonanou práci
v hasičském sboru za celý rok a popřát vám, vašim rodinám i blízkým, příjemné
prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, osobní spokojenosti a velkou chuť do
další společné práce v novém roce 2009.
Děkuji za pozornost.

