Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Slavkovice za rok 2009
Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté,
již po páté se mi dostává té cti přednést Vám zprávu o činnosti sboru
dobrovolných hasičů Slavkovice za rok 2009.
 Bohužel první bod musím začít špatnou zprávou. Dne 3.12. jsme doprovodili
na poslední cestě bratra p. Miloslava Košťála. Rozloučení se zesnulým se
zúčastnilo 11 hasičů ve stejnokroji. Čest jeho památce.
 19. prosince oslavil bratr p. Josef Král 75roků. K tomuto životnímu jubileu
mu přišli popřát dva zástupci našeho sboru vše nejlepší a již tradičně předali
dárkový koš.
 23. prosince proběhl u hasičské zbrojnice prodej vánočních kaprů, které již
tradičně nabízíme. Tento prodej organizovalo 8 hasičů. Cena za kilogram byla
60Kč.
 Dne 31. ledna se náš velitel a starosta zúčastnili okrskové výroční valné
hromady v Novém Městě na Moravě.
Zároveň i v tento den byl pořádán již sedmý tradiční hasičský ples. K tanci a
poslechu nám zahrála hudba Dalečanka. Ples byl zahájen představením skupiny
Aerobiku a k půlnoci zpestřen bohatou tombolou.
 Na únor a to 22. jsme zorganizovali párkové závody pro všechny věkové
kategorie. Přestože se nám vydařilo počasí a tratě byli strojově perfektně
upraveny, tak účast závodníků oproti předchozím letům byla slabší. Na startovní
čáru se postavilo 45závodníků. V minulých letech se zúčastnilo až 75
soutěžících. I přesto se závody všem líbili a byli dobře hodnoceny.
 28. únor – Tento den provedla první skupina prořezávku obecní zeleně, druhá
skupina připravovala první hasičskou zabíjačku. Na kvalitních výrobcích z této
kulinářské akce si přišlo pochutnat méně lidí než jsme očekávali. Pokud se
budou tyto hody opakovat prosíme všechny sestry a bratry aby se neostýchali a
přišli v hojném počtu.
 Na 22. března bylo zorganizováno v Novém Městě na Moravě shromáždění
starostů SDH okresu. Tohoto shromáždění se zúčastnil jeden delegát našeho
sboru.
 Na Rokytně proběhli dne 26. března zkoušky Hasič 2.stupně. Zúčastnilo se
5členů SDH. Všech 5 členů u závěrečné zkoušky obstálo.

 Koncem měsíce března jsme se rozhodli zakoupit přenosnou svářečku pro
drobné opravy. Následně byli zhotoveny regály na hasičské lavice.
 11. dubna se uskutečnil výlov horního rybníka. Poté byla provedena rozvážka
polního kamene pro zpevnění hráze. Na hrázy se opět uskutečnil prodej ryb a
uzeného masa ze zabíjačky. Opravy hráze se zúčastnilo 7hasičů. Druhá skupina
a to převážně naši mladí členové se věnovali jarnímu úklidu obce a prostranství
před hasičskou zbrojnicí v počtu 14osob.
 Začátkem dubna obdržela naše jednotka 5kusů zásahových uniforem včetně
bot, čímž se vybavenost jednotek dobrovolných hasičů v celé České republice
zvedla o stupeň víš. Na tuto mimořádnou a smysluplnou akci uvolnila
prostředky naše vláda.
 Dne 17. dubna proběhlo setkání seniorů SDH a to tentokrát v Petrovicích. Za
náš sbor se setkání zúčastnil Peňáz Vladimír, Šandera Stanislav, Bukáček
Zdeněk a Peňáz Václav. Toto setkání proběhlo již po třetí a všem se vždy velmi
líbilo.
 Neděle 19. dubna – Na toto datum připadá první jarní pouť ve Slavkovicích.
Svoji návštěvou nás poctil kardinál Miloslav Vlk, který byl hlavním celebrantem
celé mše. Na mši se sjelo asi 4000 poutníků. Dopravu a parkování v naší obci
organizovalo 12 hasičů spolu s městskou policií.
 Na 7. května bylo organizováno námětové cvičení u hotelu Ski. Cvičení se
zaměřilo na praktické zkoušky strojů a zkoušení útoku dle nových cvičebních
řádů. Zúčastnilo se 9 členů zásahové jednotky.
 8. května proběhla brigáda v místním ZD na sběr kamene. Zúčastnilo se 19
členů.
 Celoroční soutěž Hry plamen proběhly 23. května.
 Okrsková soutěž SDH se konala v Radňovicích dne 30. května. Náš sbor
reprezentovalo družstvo mladších mužů, kteří skončili na 4. místě a starší
družstvo mužů na 8. místě. Ženy se poprvé po 13 letech soutěže nezúčastnily.
Možná i to byl jeden z důvodů horšího umístění našich mužů v závodě, kteří
v minulých letech získávaly i mety nejvyšší.
 26. května jsme provedli sběr železného šrotu za účasti 13 hasičů. Sebráno
bylo 57 metráků železa.
 5. června byla ve Žďáru nad Sázavou provedena STK na automobilu PV3S.
Kontrola proběhla bez zjevných závad.

 6. 6. výbor sboru na své pravidelné schůzi navrhl a schválil sbírku na pořízení
nového vlastního praporu, který by jsme chtěli pořídit k oslavám 120. výročí
založení sboru. Sbírku jsme počali ihned realizovat a k dnešnímu dni máme
vybráno 11 952Kč
 13. června jsme byli pozváni SDH v Pohledci na fotbal, který se hrál pomocí
hasičské stříkačky. Této akce jsme se zúčastnili.
 26. a 27. června jsme v místní mateřské škole vypomohli brigádou. Práce byli
zaměřeny na bourání obkladu a podlah. Následně firma Dinst zhotovila nová
sociální zařízení. Kdo neviděl ať tam běží – stojí to za to.
 5.7. jsme byli pozváni SDH Jámy na oslavu 120. výročí založení sboru. Účast
10 členů ve stejnokroji.
 12.7. proběhli též oslavy 130. výročí založení sboru v Novém Městě na
Moravě. Na oslavách jsme vystavovali stříkačku Stratílek. Účast byla 23 hasičů.
 Od 2.7. začali práce na opravu staré hasičárny. Byla rozebrána střecha i krov
a uděláno vše nově včetně okapových žlabů a svodů.
 9. srpna proběhli oslavy k 90. výročí založení hasičského sboru v Pohledci.
Na tuto slavnostní akci se bohužel dostavilo tak málo členů, že jsme museli
účast zrušit.
 Dvacátýosmý den v měsíci srpnu byl vyhlášen poplach naším velitelem.
Proběhlo prověřovací cvičení na kulturní dům. Cvičení se zúčastnilo 11 osob a
tím prověřilo naši nově nainstalovanou sirénu i zásahovou jednotku.
 Den poté se na místím hřišti uskutečnil již 5. dětský den. Her se zúčastnilo 70
dětí do 15 roků, kteří soutěžili v 11 disciplínách. Děti byli odměněny drobnými
věcnými předměty a i o občerstvení bylo jako vždy řádně postaráno.
 18.9. jsme se rozloučili se zesnulým bratrem p. Josefem Králem. Posledního
rozloučení se zúčastnilo 8 bratrů a sester ve stejnokroji.
 Po domluvě s osadním výborem byla zorganizována 25.9. brigáda na opravu
pomníku u Sáblíků. Jednalo se o vyřezání starého plotu a dřevin. V současné
době probíhá výroba replik bronzových reliéfů. Památník bychom chtěli obnovit
do léta příštího roku.
 Začátkem října naše jednotka obdržela další 3 komplety zásahových uniforem
včetně bot.
 7.11. byl opět sloven horní rybník. Na hrázy proběhl prodej kaprů i jiných ryb
za cenu 55Kč za Kg.

 9.11. byla provedena inventura v našem sboru. Inventura proběhla
k všeobecné spokojenosti.
 21.11. proběhlo ve Žďáru nad Sázavou instrukčně metodické zaměstnání
velitelů stanic HZS kraje Vysočina s veliteli jednotek SDH obcí typu JPO5.
Školení se zúčastnil velitel Mrázek Josef.
V tentýž den naše mládež a někteří členové provedli úklid obce, čištění
kanalizačních vpustí a následně odvoz tohoto materiálu. Práce provedlo 8
mladých bratrů.
Na výsledcích posledních let je znát, že příprava a pravidelná školení vedená
bratrem Mrázkem, nejsou jen prázdná slova. Bylo by dobře, kdyby se náš sbor i
nadále věnoval svému šlechetnému povolání s onou obětavostí, horlivostí, kázní
a nadšením jakým vynikali její zakladatelé a první členové.
Závěrem bych Vás chtěl co nejsrdečněji pozvat na tradiční hasičský ples, který
bude v sobotu 6. února 2010. K tanci a poslechu opět zahraje hudba Dalečanka.
Dále bych chtěl všem jménem výboru i svým, poděkovat za vykonanou práci ve
sboru v uplynulém roce a popřát Vám, vašim rodinám i blízkým příjemné prožití
svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a chuť do další společné
práce v novém roce 2010.
Nechť se stále naplňuje heslo: ,,OBCI KU CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI!,,
Děkuji za pozornost.

