Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013
Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté,
rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či
nepovedlo, v čem bychom se mohli příští roky zlepšit či co udělat lépe a
kvalitněji. Proto mi dovolte, abych vás seznámil se zprávu o činnosti sboru
dobrovolných hasičů Slavkovice za rok 2013.
 Minulé výroční valné hromady, která se konala 19. ledna 2013 v
místním kulturním domě, se zúčastnilo 64 našich hasičů, 9 hostů a 13 mladých
hasičů.
 Do našeho sboru vstoupily dvě mladé hasičky, a to Košťálová Aneta
a Mikešová Barbora. Podotýkám, že naše mladá setra Košťálová Aneta se
zúčastnila soutěže Požární ochrana očima dětí a v této soutěži získala 3. místo.
Předání cen proběhlo na zámku v Přibyslavi. K umístění gratulujeme.
 Výroční valná hromada okrsku Nového Města na Moravě se konala dne
26. ledna, zúčastnili se bratři Košík, Mrázek a Pejcha.
 30. ledna oslavil bratr Mrázek Aleš životní jubileum 70 let. Jubilantovi přišli
poblahopřát a předat tradiční dárkový koš starosta Košík a velitel Mrázek.
 31. ledna byla zorganizována exkurze do profesionálního hasičského
záchranného sboru Žďár nad Sázavou. Exkurze se zúčastnili žáci naší školy se
svými učitelkami. Doprovod jim dělal bratr Mrázek Josef a Janů Karel.
 2. února se konal tradiční hasičský ples za doprovodu oblíbené kapely
Zuberská šestka. Začátek plesu zahájila skupina Country tance ze Žďáru nad
Sázavou. Tohoto plesu se zúčastnilo i 10 bratrů hasičů a hasiček z německého
Regensburgu, kteří byli z plesu nadšeni.
 Shromáždění starostů okresu proběhlo 13. března v KD v Novém Městě na
Moravě. Zde proběhla ukázka, prezentace a focení nových hasičských praporů.
Tohoto shromáždění se zúčastnil starosta Josef Košík, který předvedl i náš nový
prapor.
 14. až 15. března bylo organizováno školení pro strojníky v Bílých
Políčanech. Zúčastnili se tři naši hasiči, a to bratr Mrázek Jan, Mrkvička Jiří a
Štikar Roman.
 Poslední rozloučení s bratrem Milošem Králem dne 20. března se zúčastnilo
16 hasičů ve stejnokroji. Čest jeho památce.

 V měsíci dubnu byla provedena prořezávka zeleně v naší obci za účasti
22 hasičů.
 4. května byl vyhlášen poplach. Při příjezdu na místo u hotelu Ski jsme se
dozvěděli, že se jedná o námětové cvičení s cílem vyhledat raněného v lese
Ochoza. Tohoto cvičení se zúčastnilo 14 hasičů s osvětlovací technikou a
centrálou. I přes rozporuplné reakce si myslíme, že toto cvičení mělo svůj smysl
a ukázalo, co příště udělat lépe, čeho se vyvarovat a co zdokonalit.
 Dne 11. května proběhlo okrskové kolo hry Plamen v Zubří. V kategorii
starších jsme obsadili třetí místo.
 A následně 18. května bylo zorganizováno okresní kolo hry Plamen v Novém
Městě na Moravě ve Vysočina Aréně. Za rok 2012 až 2013 se umístili naši
hasiči na 11. místě z 28 hasičských kolektivů. Při konání této soutěže zajišťoval
náš sbor občerstvení pro všechny soutěžící i diváky. Soutěžnímu kolektivu i
hasičům, kteří zajišťovali občerstvení, patří poděkování.
 21. května byl organizován sběr kovového odpadu. Sesbíralo se 11 metráků
železa za účasti 10 hasičů.
 25. května se uskutečnilo okresní kolo v požárním sportu v Bystřici nad
Pernštejnem, kterého se aktivně zúčastnili 3 rozhodčí.
 26. května se konala na stadionu v Novém Město na Moravě okrsková soutěž
dospělých v požárním sportu. Našemu družstvu se nedařilo, jak bychom chtěli, a
rozpojená hadice nás odsunula na 11. místo.
 Na 7 až 9. června byla naplánována druhá velká oficiální návštěva německých
partnerů z Regensburgu za účasti 32 občanů. Z bohatého víkendového programu
můžeme zmínit společnou návštěvu hasičského muzea v Přibyslavi, exkurzi na
hasičský záchranný sbor a navštívení poutního místa Zelená hora. Den
pokračoval vysázením památného bavorského dubu, který nám bude připomínat
naši spolupráci. Při této příležitosti nám byla darována pamětní kamenná deska,
která nám bude tuto událost připomínat. Naši hosté se též hojně zapojili do
soutěžních disciplín v oblasti sportu i hasičkých dovedností na místním hřišti.
 Poslední den návštěvy jsme společně navštívili novoměstské gymnázium a
Horácké muzeum. Po prohlídce Nového Města na Moravě a společném obědě
v Novém Veselí jsme se s vzácnou návštěvou rozloučili.
 15. června jsme se zúčastnili hasičského fotbalu v Pohledci za účasti jednoho
družstva.

 16. června proběhlo 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Zubří.
Této události se zúčastnilo 9 bratrů ve stejnokroji.
 Na oplátku návštěvy z Regensburgu byl 20. až 22. června zorganizován
zájezd ZŠ Slavkovice a několik našich členů do Regensburgu. Bohatého
programu a bratrského přijetí si velmi vážíme a věříme, že i pro naše žáky byl
tento zájezd významnou událostí, na kterou budou rádi dlouho vzpomínat.
 20. června byla zorganizována brigáda na čištění potoka od naplavenin pod
mostem před kostelem. Zásah provedlo 5 členů.
 Dalších oslav, a to 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Jiříkovice, se zúčastnilo 21 hasičů ve stejnokroji.
 26. června byla provedena STK na PRAGA PV3S ve Žďáru nad Sázavou
v podniku ZDAR. Vozidlo bylo shledáno bez závad.
 6. července jsme se opět sešli na slavnostech ke 120. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Křídla. Zúčastnilo se 10 členů.
 3. srpna se zúčastnily sestry Brabcová a Fuksová oslav 70. let životního
jubilea bratra Mikeše Vladimíra. I jemu sestry předaly dárkový koš s přáním
mnoho zdraví do dalších let.
 Tradiční soutěže koňských stříkaček, která proběhla 4. srpna v Jámách, jsme
se zúčastnili již po třetí, tentokrát v počtu 13 hasičů.
 Poslední oslavou v tomto roce, a to dne 11. srpna, bylo 120. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Hlinné, kterého se zúčastnilo 12 osob.
 Již tradiční dětský den, který se letos konal 31. srpna, se těšil rekordní účasti
dětí i dospělých. Sportovního klání se zúčastnilo 84 dětí.
 8. září jsme vyrazili na soutěž Memoriál Josefa Sokolíčka v požárním sportu.
V tvrdé konkurenci 16 družstev naše družstvo mladších mužů skončilo deváté.
 14. září se dostavilo družstvo hasičů k netradičnímu zásahu na svatbu hasiče
Petra Kloudy, která se konala na Zámku ve Žďáru. K vrcholnému číslu našeho
bratra Kloudy patřil poslední svobodný výstřik z historické koňské stříkačky.
Ještě jednou za celý sbor přejeme manželům hodně štěstí a lásky na společné
cestě životem.

 28. září proběhlo okrskové kolo hry Plamen v Petrovicích. V kategorii
starších se naši mladí hasiči umístili na pěkném třetím místě.
 Následně se uskutečnilo okresní kolo hry Plamen, a to 12. října v Hamrech
nad Sázavou. V kategorii starších se náš kolektiv umístil na průběžném 12.
místě. Těchto soutěží se samozřejmě zúčastňují i rozhodčí z řad bývalých
mladých hasičů. Je škoda, že při těchto soutěžích mladých hasičů není větší
zájem od jejich rodičů a starších členů sboru.
 28. října proběhl pravidelný podzimní úklid naší obce. Krom spadaného listí
se čistily veškeré kanalizační rošty a odkalovací jímky. Této brigády se
zúčastnilo 16 bratrů.
 12. listopadu byla provedena inventura majetku a techniky v naší hasičské
zbrojnici. Inventura proběhla bez jakýchkoliv závad a nedostatků.
 Podzimní výlov horního rybníka se uskutečnil 17. listopadu a jeho hlavním
cílem bylo připravit štědrovečerního kapra pro naše občany i známé z blízkého
okolí.
 23. listopadu proběhlo pravidelné školení vedoucích mládeže v Přibyslavi,
kterého se zúčastnili bratři Mrázek Jan, Mrkvička Jiří a Zach Štěpán.
 30. listopadu proběhlo poslední rozloučení s bratrem Josefem Košíkem ve
slavkovickém kostelíku a následně v Jámách. Na jeho poslední cestě ho
doprovodilo 12 hasičů ve stejnokroji. Čest jeho památce.
 O druhé neděli adventní jsme rozsvítili vánoční strom. Pro tuto hezkou chvíli
si žáci naší mateřské i základní školy připravili soubor písní a koled. Naši hasiči
zajišťovali technické i gastronomické zabezpečení celé akce.
 Dva dny před Štědrým dnem zasahovala část naší zásahové jednotky spolu
s profesionálními hasiči ze Žďáru nad Sázavou a zaměstnancem EONU. Při
zásahu byl odstraněn strom spadlý na dráty elektrického napětí.
 Prodej vánočního kapra u hasičské zbrojnice zajišťovalo 9 hasičů, a to dne
23. prosince.
 I na Štěpána se naši hasiči zúčastnili technického zabezpečení při tradičním
troubení koled muzikanty z Venkovské kapely.

Jako každý rok tak i letos bych vás chtěl všechny co nejsrdečněji pozvat na
tradiční hasičský ples, který se uskuteční 1. února 2014 v místním kulturním
domě. K tanci a poslechu nám zahraje Zuberská šestka.
Dovolte mi, abych na závěr vám všem jménem výboru i svým poděkoval za
odvedenou práci, kterou jste pro sbor vykonali za uplynulý rok a popřál vám
hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a klidu v roce 2014.
Děkuji za pozornost.

