Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2012
Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté,
již poněkolikáté se mi dostává té cti přednést Vám zprávu o činnosti našeho
sboru dobrovolných hasičů Slavkovice za rok 2012.
 Minulé výroční valné hromady, která se konala 7.1.2011 v kulturním domě se
zúčastnilo 79 našich hasičů, 14 hostů a 34 hostů z německého Regensburgu.
28.ledna se konala v Novém Městě na Moravě Výroční valná hromada okrsku,
které se zúčastnili 3 naši zástupci.
 Tradiční hasičský ples za doprovodu oblíbené kapely Zuberská šestka se
konal 13. února v místním kulturním domě. Začátek plesu jako každý rok
zahájila skupina aerobicu. Ples se velmi vydařil.
 Dne 26. února proběhlo školení velitelů a strojníků v Novém Městě na
Moravě.
 21. – 23. března se uskutečnil zájezd do německého Regensburgu za našimi
přáteli. Zájezdu se zúčastnilo 40 hasičů a zástupců úřadu školy z Nového Města
na Moravě v rámci projektu Comenius Regio. Ještě jednou si dovolím
poděkovat kamarádům z Regensburgu za milé přijetí a krásný program, který
pro nás připravili.
 Též 23. března proběhla Výroční valná hromada okresu. Účastnil se bratr Jiří
Fuksa.
 31. března jsme provedli prořezávku zeleně a stromů v naší obci. Brigády se
zúčastnilo .......... hasičů. Téhož dne večer proběhlo v Kulturním domě focení
členů na nové tablo.
 6. dubna byl proveden jarní úklid obce. Této akce se zúčastnili převážně
mladí hasiči.
 7. dubna proběhlo účelové školení požárních družstev za účasti velitele
okrsku bratra Jiřího Mrkose.
 28. dubna se uskutečnilo námětové cvičení naší zásahové jednotky v terénu
i lese. Byla procvičována záchrana a transport raněného pod odborným
dohledem lékaře rychlé záchranné služby.

 5. května jsme vypomohli Zemědělskému družstvu sběrem kamene na jejich
polích. Účastnilo se 21 převážně mladých hasičů.
 V kulturním domě ve Slavkovicích se 12. května uskutečnila členská schůze
k přípravě oslav našeho výročí. Zúčastnilo se asi 46 lidí.
 13. května byl organizován aktiv velitelů a starostů v Novém Město na
Moravě.
 Jarní kolo soutěže hry Plamen bylo zahájeno 19. května. Zúčastnilo se jedno
družstvo mladých hasičů v kategorii 11-15 roků. Celkové umístění tohoto
družstva za uplynulý soutěžní rok je 10. místo v rámci okresu.
 26. května při okresním kole v požárním sportu ve Velkém Meziříčí obsadili
naši mladí muži pěkné 7. místo.
 27. května proběhla soutěž v požárním sportu okrsku Nového Města na
Moravě. Soutěž proběhla v areálu učiliště v Petrovicích. Za náš sbor se
zúčastnily dvě družstva mužů.
 28. května byla provedena STK na vozidle PV3S. Vozidlo bylo shledáno bez
zjevných závad.
 V sobotu 16. června v dopoledních hodinách přijelo 7 přátel z Regensburgu.
Po přivítání v hasičské zbrojnici byl proveden nácvik na slavnostní žehnání
nového praporu a stříkačky Tohatsu. Mše svatá proběhla v odpoledních
hodinách u našeho kostela. Po této mši byl proveden obřad žehnání, který
provedl D. Pavel Rostislav Novotný O.Praem. Po tomto obřadu se seřadil
průvod hasičů a příznivců našeho sboru a v tvaru jsme odešli v čele s vlajkovou
četou k pomníku senátora Karla Sáblíka a min. předsedy Antonína Švehli, kde
byl položen věnec k uctění jejich památky. Po tomto aktu jsme se odebrali
k hasičské zbrojnici a k výletišti u kulturního domu, kde jsme s německými
přáteli a dalšími hosty vydrželi do noci v družné zábavě.
 V neděli dne 17. června započaly oficiální oslavy 120. výročí založení našeho
sboru, 110 výročí postavení naší školy a 35. výročí postavení místní mateřské
školy. Za pěkného počasí se této události zúčastnilo cca 18 okolních sborů + 7
našich hostů z Německa. Po slavnostních projevech jsme se odebrali v čele
s vlajkovou četou k památníku padlých z 1. světové války, kde byl položen
věnec k uctění jejich památky. Poté jsme se odebrali na místní hřiště, kde byly
provedeny různé ukázky techniky, ukázka mladých hasičů a slaňování. Po
provedených ukázkách mohli lidé navštívit naši hasičskou zbrojnici, kde byla
připravena výstava fotografií z činnosti hasičů a její historie. Poté jsme se

všichni odebrali ke kulturnímu domu, kde začala neoficiální část oslav. K tanci a
poslechu na místním výletišti hrála kapela Zuberská šestka.
 Ku příležitosti oslav jsme díky bratru Pavlu Peňázovi vydali novou knihu o
historii obce, školy a hasičů. Tato publikace je i nadále k zakoupení za 150 Kč.
Je také možné zakoupit album a DVD z celých dvou dnů oslav.
 30. června se naše ženské a mužské družstvo pod vedením sestry Jitky
Jíchové zúčastnilo soutěže v hasičském fotbale v Pohledci.
 Technický zásah na dešťovou kanalizaci proběhl 21. července v dolní části
obce u čísla popisného 26 za účasti 11 hasičů. Závada kanalizace byla připsána
na vrub loňské povodni.
 V obci Jámy se dne 6. srpna konala krásná akce – soutěž koňských ručních
stříkaček. Soutěže se za SDH Slavkovice zúčastnili dvě družstva hasičů. Tuto
netradiční akci, provázelo hezké letní počasí, což se projevilo velkou
návštěvností a vysokou kvalitou akce. Pořadatelům i zúčastněným hasičům patří
dík za pěkně strávené letní odpoledne.
 1. září jsme pořádali tradiční dětský den na místním hřišti. Tento dětský den
proběl za příjemného počasí, zúčastnilo se ho 65 dětí do 15-ti let.
 21. – 23. září proběhla návštěva družebního města Regensburg v Bavorsku
v rámci programu Comenius Regio. Návštěvy se zúčastnilo 42 hasičů, zástupců
školy a městského výboru.
 29. září byla opět organizována soutěž hry Plamen. Podzimního kola okrsku
se zúčastnilo jedno družstvo dětí od 11-15 roků. Naši mladí hasiči obsadili
vynikající 1. místo.
 6. 10. absolvovala naše jednotka námětové cvičení okrsku v areálu Sky
v Novém Městě na Moravě. Cvičení bylo zaměřeno na zkoušky čerpadel za
mimořádných podmínek dopravy vody do patrových budov a čerpání z velké
hloubky. Byl též kladen důraz na pořadovou disciplínu všech zúčastněných
jednotek.
 13. října byla opět pořádána soutěž Hry plamen – podzimní kolo. V rámci
okresu naši mladí hasiči obsadili pěkné 12. místo z 50 hlídek.
 Další cvičení naší zásahové jednotky na téma dálková doprava vody
z nejnižšího bodu v obci do nejvyššího se uskutečnilo 20. října.

 14. 11. provedla firma PBO, s.r.o. v kulturním domě školení na téma nová
technika a vybavení hasičů. Na tomto školení došlo k rozhodnutí zakoupit
plovoucí čerpadlo Mamut 24 s motorem honda + osvětlovací balón jako bonus
k tomuto nákupu. Tento balón byl poprvé předveden při rozsvícení adventního
stromu v obci, dne 9. prosince.
 17. 11. byl proveden výlov horního rybníka a již tradičně proběhl prodej
kaprů na hrázi. Celoroční starostlivostí a krmením ryb nám vydal rybník hojnou
sklizeň ryb ve výborném zdravotním stavu a chuti.
 6. prosince vypomohlo 10 naši bratrů při organizování a zajištění primiční
mše svaté, rodáka z naší obce pana Josefa Peňáze, která byla sloužená v Jamách.
Za sebe i za výbor dobrovolných hasičů bych chtěl ještě jednou popřát všem
jubilantům hodně štěstí, zdraví, lásky a osobní spokojenosti v dalších letech.
Jako každý rok bych vás chtěl všechny co nejsrdečněji pozvat na tradiční
hasičský ples, který se uskuteční 2. února 2013 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 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.

