Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Slavkovice za rok 2011
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 2011.
 Minulé výroční hromady 26.11.2010 se zúčastnilo 81 členů a 4 hosté, k dobré
náladě nám zahrál mladý harmonikář z Maršovic.
 23. prosince 2010 proběhl tradiční prodej vánočního kapra pro naše
spoluobčany u hasičské zbrojnice. Zúčastnilo se 7 hasičů.
 30. prosince 2010 jsme byli povoláni k zásahu při požáru slámy v hale
velkokapacitního kravína v hale v naší obci. Zásahu se zúčastnilo 17 členů naší
jednotky.
 Dne 29. ledna jsme se důstojně rozloučili s významným činovníkem a
funkcionářem bratrem doktorem Miroslav Řepiským. Smutečního rozloučení se
zúčastnilo 5 hasičů. Naše hasičky zajišťovaly pro významné smuteční hosty
roznos občerstvení na budově ZD. Téhož dne se tři naši funkcionáři zúčastnili
valné hromady novoměstského okrsku.
 5. února jsme uspořádali tradiční hasičský ples v místním kulturním domě.
Začátek plesu zahájila skupina břišních tanečnic a aerobicu. Tradičně kvalitní
tombola a oblíbená kapela Zuberská šestka zaplnila Kulturní dům a ples se
velmi vydařil.
 12. března proběhlo školení zásahové jednotky v Novém Městě na Moravě za
účasti 7 členů.
 Výroční valné hromady okresního sdružení hasičů se zúčastnil 20. března
náš starosta.
 26. března jsme zajišťovali prořezávku zeleně v obci. Této brigády se
zúčastnilo 23 převážně mladších členů.
 Tradičního sběru železného šrotu v obci se 12. dubna zúčastnilo 10 hasičů.
Sebrali jeden traktorový vlek železného šrotu.
 15. dubna se konalo tradiční setkání hasičů – seniorů, tentokrát v Zubří.
Zúčastnili se 4 zasloužilí hasiči.

 19. dubna proběhl technický zásah ucpané kanalizace u Kulturního domu.
Zúčastnilo se 5 osob.
 V jarních měsících díky našemu mladému bratrovi Pavlu Královi začali
existovat webové stránky našeho sboru. Jakékoliv informace se můžete dočíst na
adrese www.sdh-slavkovice.cz.
 22. dubna dva naši členové popřáli za celý sbor bratru Bohuslavu Pohankovi
k jeho významnému životnímu jubileu 70 roků hodně zdraví, štěstí a pohody.
 28. – 29. dubna jsme zajišťovali jarní úklid obce, kterého se zúčastnilo
10 hasičů. Z této brigády jsme byli tento den odpoledne vyzvednuti k požáru
lesu Ochoza. Po příjezdu na místo se ukázalo, že se jedná o námětové cvičení.
 14. května bratr Vladimír Peňáz oslavil též významné životní jubileum
70 roků a bratři hasiči mu popřáli vše nejlepší, hodně zdraví.
 29. května se jedno družstvo mužů zúčastnilo základního kola okrskové
soutěže v požárním sportu v areálu petrovického učiliště, kde jsme obsadili
pěkné třetí místo.
 Po údržbě našeho vozidla na dílně ve Hlinném byla úspěšně provedena
technická kontrola ve Žďáru nad Sázavou, a to dne 30. června.
 Prvních závodů historických ručních stříkaček se naše osmičlenné družstvo
zúčastnilo v neděli 3. července v Jamách. Za velmi špatného počasí jsme
skončili na pěkném čtvrtém místě.
 Během letních prázdnin pokračovala oprava budovy naší historické zbrojnice.
 28. červenec byl pro náš sbor dnem velmi významným. Po dlouhém
očekávání jsme si osobně vyzvedli u specializované firmy v Brně náš nový
historický prapor. Tento prapor byl pořízen z finančních prostředků účelové
sbírky a prostředků našeho sboru.
 Historickou i současnou techniku jsme letos vystavovali na významné akci
Pyrocar 2011 v Přibyslavi ve dnech 27. – 28. srpna.
 29. srpna se Král Miloš číslo 81 dožil 75 roků, i jemu přišli naši dva členové
popřát vše nejlepší a mnoho zdraví.

 Dne 3. září náš sbor opět pořádal již tradiční Dětský den na místním
sportovišti. Při této příležitosti se vyřádili při různých soutěžích děti i dospělí a
program nám zpestřila skupina historického šermu ze Žďáru nad Sázavou.
 5. září naši obec a blízké okolí postihla prudká lokální povodeň, kterou zde
nikdo nepamatuje. Během několika málo hodin zde spadlo 105 mm krup a vody.
Tato mimořádná událost vyvrcholila rozlitím potoka a všech rybníků v obci a
okolí. Náš sbor zasahoval při regulaci toku a čerpání několika sklepů za účasti
12 členů zásahové jednotky. Také za pomoci hasičů z Nového Města na Moravě
se podařilo situaci udržet pod kontrolou.
 Brigáda na úklid obce po povodni proběhla dne 10. září. 23 hasičů pomocí
dvou nakladačů místní firmy a dvou traktorů s vlečkami uklidilo veškeré
následky po události, která naši obec potkala.
 12. září se starosta s velitelem zúčastnili malého setkání se starostou v Novém
Městě na Moravě, kde jim poděkoval za úspěšné zvládnutí povodně.
 30. září se uskutečnila okrsková soutěž hry Plamen v Křídlech. Naše družstvo
starších žáků se umístilo na pěkném čtvrtém a mladší žáci na pátém místě.
 8. října proběhla okresní soutěž mládeže hry Plamen v Bobrové. Za velice
nepříznivého počasí naši mladí hasiči vybojovali v kategorii starších, krásné třetí
místo.
 22. října jsme byli poctěni první návštěvou našich partnerů z Německa
v rámci programu „Comenius Regio“. Této přípravné schůzky se zúčastnili
4 hosté a 5 zástupců z naší strany.
 6. listopadu byl sloven horní rybník a následně proběhl prodej kaprů na hrázi.
 8. listopadu bratr Peňáz Václav a 16. listopadu bratr Košík Josef st. oslavili
významné životní jubileum 70 roků. Popřát jim přišli hodně zdraví, štěstí,
2 naši členové.
 Podzimní úklid obce za účasti převážně mladých hasičů proběhl 17. listopadu.
 2. prosinec byl pro náš sbor opět velmi významný den. Po dlouhých třiceti
čtyřech letech náš sbor převzal novou stříkačku japonské výroby značka
„Tohatsu“. Tento stroj včetně balíčku vybavení byl zakoupen z prostředků obce
a naši hasiči si tohoto počinu velmi váží.
 Každoroční inventura vybavení naší jednotky proběhla 6. prosince 2011.

 Před Vánoci dne 23. prosince jsme prodávali kapry pro naše občany
na vánoční tabuli.
Opět bych Vás chtěl všechny co nejsrdečněji pozvat na tradiční hasičský ples,
který se uskuteční 11. února 2012 v místním kulturním domě. K tanci a poslechu
zahraje Zuberská šestka.
Dovolte mi, abych vám všem jménem výboru i svým poděkoval za vykonanou
práci v hasičském sboru za uplynulý rok a popřál vám, vašim rodinám
i blízkým, hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.
A závěrem bych se s vámi netradičně rozloučil slovy, kterými se řídil zakladatel
našeho sboru, učitel a buditel českého lidu Josef Koněrza, který prosazoval
heslo: „Poznejme se, milujme se, nedejme se“.
Děkuji za pozornost.

