Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Slavkovice za rok 2010
Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté,
opět se mi dostává té cti přednést Vám zprávu o činnosti našeho sboru
dobrovolných hasičů Slavkovice za rok 2010.
 1. prosince 2009 oslavil bratr pan Peňáz Jaromír 75 roků. K tomuto výročí mu
přišli pogratulovat a popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, velitel Mrázek
Josef, starosta Košík Josef a Pejcha Stanislav. Oslavenci předali dárkový koš.
 2. prosince 2009 zorganizoval velitel Mrázek Josef spolu s učitelským sborem
ze základní školy ve Slavkovicích prohlídku do hasičské zbrojnice ve Žďáru nad
Sázavou. Exkurze se zúčastnilo 24 dětí. Všem žákům se prohlídka velmi líbila,
největší zájem byl asi o jízdy v pásovém vozidle, lezení po žebříku i sjíždění po
tyči.
 23. prosince proběhl tradiční prodej ryb u hasičské zbrojnice, při kterém se
prodalo též uzené maso z výroční valné hromady. Tento prodej organizovalo
7 hasičů.
 15. ledna 2010 rozhodl výbor o prodeji hasičské svářečky „Triodyna“ za
3000 Kč. Peníze byly převedeny na pořízení nového hasičského praporu.
 Následně 24. ledna jsme zorganizovali párkové závody v tradičních
kategoriích. Zúčastnilo se 58 závodníků.
 30. ledna proběhla v Nové Městě na Moravě výroční valná hromada okrsku,
na kterou byl pozván bratr Košík Josef, Mrázek Josef a Pejcha Stanislav, který
byl zvolen do tohoto okrskového výboru.
 6. února jsme uspořádali tradiční hasičský ples v místním kulturním domě.
Začátek plesu zahájila skupina aerobicu, v průběhu večera byla vylosována
bohatá tombola. Plesem nás provázela dechová kapela Dalečanka.
 14. března proběhl Aktiv starostů a členů okrskového výboru v Novém Městě
na Moravě. Zúčastnil se bratr Košík a Pejcha.
 Týden poté proběhl i ve Žďáru nad Sázavou Aktiv starostů. Zúčastnil se bratr
Mrázek, Košík a sestry Fuksová a Hrnčířová, které byly požádány, aby
vypomohly při organizaci šatny.
 27. března jsme naplánovali prořezávku zeleně a náletových dřevin v obci,
kterou provedlo 12 členů sboru.

 3. dubna proběhl výlov dolního rybníka. Na hrázi bylo prodáno 30 kusů
tržního kapra. Neprodaný zbytek ryb byl přemístěn do horního rybníka.
 8. a 9. dubna byl zorganizován jarní úklid obce, kterého se zúčastnilo
14, většinou mladých, hasičů. Tímto bych chtěl apelovat, aby naši mládež přišlo
podpořit více starších členů.
 O týden později, 16. dubna se naši senioři zúčastnili již tradičního setkání,
které tentokrát zorganizovali hasiči v Pohledci. Začátek byl v 17 hod. Za náš
sbor se zúčastnil bratr Šandera Stanislav, Peňáz Vladimír a Peňáz Václav.
 22. dubna byl v naší obci proveden sběr železného šrotu, při kterém bylo
sebráno 29 metrických centů. Staré železo nakládalo 8 hasičů.
 24. dubna byla vyhlášena brigáda na sběr kamene v místním zemědělském
družstvu. Brigádu vedl bratr Mrázek a zúčastnilo se jí 22 bratrů a sester.
Následně ten den odpoledne proběhl nácvik v dálkové dopravě vody na
Rokytně, kde se zúčastnilo 9 členů sboru.
 K tomuto tématu proběhla 1. května večer teoretická příprava s videem
v hasičské zbrojnici pod vedením velitele bratra Mrázka.
 O týden později, 8. května, následně proběhla tato akce naostro, a to dálková
doprava vody z Dolních Louček na Devět skal v počtu 12 osob. Tato akce byla
úspěšně zvládnuta. Radost z úspěchu nám nemohla pokazit ani závada na našem
vozidle, kdy řidič zaznamenal klepání v motoru, a proto rozhodl o odstavení
vozidla. Vozidlo bylo za pomoci starosty bratra Košíka odtaženo do hasičské
zbrojnice.
 22. května bylo uskutečněno jarní kolo hry Plamen u hotelu Ski, kterého jsme
se i my zúčastnili.
 Den poté, 23. května, náš sbor měl tu čest po 10 letech zorganizovat
okrskovou soutěž ve Slavkovicích. Přes velkou nepřízeň počasí jsme vše zvládli.
Soutěž proběhla dle pravidel požárního sportu. Na prvním místě skončilo
družstvo Maršovic, na druhém místě Rokytno a na třetím místě Hlinné. Naše
2 družstva mužů obsadila čtvrté a deváté místo.
 27. června proběhly oslavy 110. výročí založení SDH v Radňovicích.
Zúčastnilo se 16 hasičů a hasiček ve stejnokroji.

 30. června byla provedena STK na vozidle Praga V3S. Na vozidle nebyly
shledány žádné vážnější závady.
 3. července jsme se podruhé zúčastnili v Pohledci soutěže v hasičském
fotbalu. Soutěže se zúčastnilo poprvé i družstvo žen.
 Den poté, 4. července, jsme se zúčastnili oslav 110. let založení sboru
dobrovolných hasičů na Rokytně v počtu 10 osob.
 Kolem 15. července proběhlo obcházení naší obce členy sboru.
Členové obcházeli:
1. petici pro vznik sdružení nezávislých kandidátů pro obce
2. podpisy pro petici proti havarijnímu stavu naší silnice
3. anketní lístky pro volby do zastupitelstva v říjnu 2010.
 Dne 28. srpna uspořádali naši členové již šestý dětský den na hřišti na návsi.
Účast 75 přihlášených dětí do 15 roků mluví za vše. Tato akce se jako vždy
setkala s velkým ohlasem, i když nám počasí zpočátku moc nepřálo. Všem
pořadatelům musíme vyslovit poděkování.
 Následující den poté, 29. srpna, zorganizoval náš sbor spolu s osadním
výborem slavnostní znovuodhalení památníku senátora Karla Sáblíka
a ministerského předsedy Antonína Švehly. U příležitosti odhalení tohoto
památníku se sešla velká část našeho sboru i široké veřejnosti ze Slavkovic
a okolí. Jako člen výboru apeluji na naše členy sboru dobrovolných hasičů, že
když míjí tento památník, aby si uvědomili, že pan Karel Sáblík byl jedním
z hlavních zakládajících členů sboru dobrovolných hasičů ve Slavkovicích.
 V průběhu měsíců června, července a srpna, probíhala generální oprava
fasády naší staré historické zbrojnice. Na této akci bylo odpracováno 350 hodin.
Veškeré práce proběhly svépomocí.
 1. září provedla zásahová jednotka čištění odpadního kanálu z Kulturního
domu. Zúčastnilo se 7 členů sboru.
 25. září proběhla okrsková soutěž hry Plamen. Zajištění soutěže překážkami
měl na starost náš sbor. Soutěže se zúčastnilo 20 družstev – nejenom
z novoměstského okrsku.
 2. října byla uskutečněno podzimní kolo hry Plamen v Mostišti. Zúčastnilo se
družstvo starších a dva rozhodčí.

 27. až 28. října bylo organizováno školení velitelů mladých hasičů
v Přibyslavi za účasti 5 členů. Dva mladí hasiči, Štěpán Zach a Jiří Mrkvička,
složili zkoušku třetího stupně.
 4. listopadu byl mezi naše hasiče pozván dealer firmy ALERION. Tato firma
se zabývá výrobou kvalitních historických hasičských, i jiných praporů,
upomínkových předmětů a znaků. Přednášky se zúčastnilo asi 20 osob. Při této
přednášce jsme si mohli prohlédnout 3 prapory prezentované touto firmou.
Ujednotili jsme si, z jakého materiálu by měl být, jaké zdobení, barvy
a náležitosti, by náš nový prapor měl obsahovat.
 5. až 6. listopadu provedli členové našeho sboru kompletní úklid obce od
spadaného listí a byly vyčištěny všechny kanalizační vpusti a záchytné jímky.
Tohoto úklidu se zúčastnilo 13, převážně mladých hasičů.
 14. listopadu se zúčastnil bratr Mrázek Josef cyklického školení velitelů
JPO 5.
 15. listopadu proběhla v naší hasičské zbrojnici inventura veškerého
materiálu. Inventura proběhla k všeobecné spokojenosti, za náš sbor se jí
zúčastnil bratr Košík a Fuksa.
Závěrem bych Vás chtěl co nejsrdečněji pozvat na tradiční hasičský ples, který
se uskuteční 5. února v místním kulturním domě. K tanci a poslechu nám
zahraje Zuberská šestka.
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 2010.
Děkuji za pozornost.

