Vážené sestry, vážení bratři, milí hosté,

Opět se tu po roce setkáváme a já mám poprvé čest vás seznámit se zprávou o činnosti našeho sboru a to za
rok 2015.
První akcí loňského roku byla VVH, která se konala 17.1.2015 Zúčastnilo se jí 77 členů a 8 hostů. Byl zvolen
nový výbor a revizní komise na dalších 5 let.
VVH okrsku NMNM se konala 24.1. a byl na ní zvolen nový výbor tohoto okrsku. Z našich členů se zúčastnil
Josef Mrázek, Josef Košík a Stanislav Pejcha.
7.2. se konal tradiční Hasičský ples. K tanci a dobré pohodě nám hrála kapela Jásalka. Již po několikáté si akci
nenechali ujít i bratři a sestry z partnerského sboru z Regensburgu.
21.3. proběhla brigáda na prořezávku zeleně v obci za účasti patnácti našich členů.
12.4. pomáhalo 10 našich členů s pořadatelskou činností při velké jarní pouti v naší obci.
18.4. byl v dopoledních hodinách vyloven dolní rybník. Ten samý den odpoledne, se již po několikáté naše
sestry zapojily, do akce Čistá Vysočina.
Setkání seniorů se konalo tentokrát v Jiříkovicích a to 24.4. Z našeho sboru toto setkání navštívili 4 bratři.
25.4. se pět členů naší zásahové jednotky zúčastnilo tematické exkurse ve firmě Ego Zlín, která vyrábí veškeré
vybavení pro záchranáře. Poté si prohlédli muzeum Tatry Kopřivnice.
Dva příjemné dny strávilo 14 našich mladých i starších členů u partnerských hasičů v Regensburgu. Dne 30.4. a
1.5. se aktivně podíleli na stavění máje před jejich hasičskou zbrojnicí a oslav 1. máje.
30.4. proběhlo po několikaleté pauze pálení čarodějnic. Tato akce, včetně požárního dozoru, proběhla zcela
v režii našich hasičů a setkala se s velkým ohlasem všech zúčastněných.
8.5. se 22 našich členů dostavilo na brigádu sběru kamení.
10.5. se konala okrsková soutěž dospělých v požárním sportu v Petrovicích. Družstvo našich mužů obsadilo 4.
místo, družstvo žen 5. místo. Na tuto akci jsme z našeho sboru poskytli 5 rozhodčích a podíleli jsme se i na
sobotní přípravě.
22.5. se dožil bratr Jan Peňáz významného životního jubilea. K jeho 70. narozeninám jsme mu popřáli vše
nejlepší a předali dárkový koš.
I v tomto roce proběhl sběr železného šrotu a to 28.5. Bylo ho sebráno 1 700 kg.
Po tříleté přestávce se konal ve dnech 6. a 7.6. hasičský zájezd. 42 účastníků z řad našich členů a rodinný
příslušníků strávilo dva příjemné dny v podhůří Krkonoš a v Harachově.
26.6. byla provedena pravidelná STK na vozidle PV3S.
27.6.se jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen zúčastnilo hasičského fotbalu v Pohledci.
5.7. slavil sbor v Nové Vsi 120. výročí založení. Oslavy se zúčastnilo patnáct našich hasičů.

V měsíci červenci oslavili tři naši bratři významné narozeniny. 10.7. jsme popřáli a předali dárkový koši Miloši
Sáblíkovi k jeho 60. narozeninám. 20.7.oslavil 70. narozeniny Pavel Peňáz č.p. 9 a 25.7. oslavil také 70.
narozeniny Stanislav Šimek. I jim byl předán dárkový koš s přáním všeho nejlepšího.
2.8. se v Jámách již po páté konal závod ručních koněspřežných stříkaček. Z našeho sboru se kromě dvou
družstev mužů zúčastnilo i družstvo žen. Muži mladší obsadili 14. místo, muži starší 10. a ženy druhé místo.
15.8. se oženil bratr Jiří Mrkvička. Kolegové ze zásahové jednotky mu zpestřili jeho významný den přepadením
svatebního konvoje, převlečení za loupežníky. Účinkující popřáli novomanželům jménem všech našich hasičů
vše nejlepší do jejich společného života.
16.8. oslavil další z našich členů 60. narozeniny a to Miroslav Přibyl. I jemu byl předán dárkový koš a gratulace.
Tradiční dětský den se konal 22.8. jako každý rok nás potěšila hojná účast dětí i dalších návštěvníků.
29.8.slavili hasiči z Rokytna 115. výročí založení svého sboru. Této oslavy se zúčastnilo 9 našich hasičů.
V neděli 30.8., v dopoledních hodinách, byla zvednuta naše jednotka k ostrému zásahu, při požáru lesa v našem
katastru směr Lhotka. K zásahu přijelo 12 našich členů.
6.9. byl v Novém Městě pořádán Memoriál Josefa Sokolíčka. Naše družstvo mužů obsadilo 4. místo, družstvo
žen 5.
9.9. jsme byli opět zvednuti k zásahu, který se nakonec ukázal jako taktické cvičení jednotek okrsku Nové Město
na Moravě, u Mercedesky v Novém Městě.
Do bourání starého tarasu v areálu základní školy se dne 12 září zapojilo šest našich hasičů.
3.10. proběhlo taktické cvičení členů naší zásahové jednotky, uvnitř naší obce. Tentýž den v dopoledních
hodinách jsme poskytli technickou pomoc při propláchnutí výpustného potrubí rybníka Mikšovec.
10.10. se naši mladí hasiči zúčastnili hry Plamen ve Svratce.
4.10. poskytlo osm našich členů pořadatelskou pomoc při podzimní pouti.
Velký podzimní úklid naší obce proběhl 17.11. za účasti 27 převážně mladých členů.
19.11. byla provedena pravidelná inventura majetku města v naší hasičské zbrojnici.
28.11. byl vyloven horní rybník s prodejem ryb na hrázi.
13.12. při akci škol - rozsvěcování vánočních stromků na návsi tradičně asistovali naši hasiči a poskytli potřebné
zázemí.
23.12. proběhl prodej vánočních kaprů před hasičskou zbrojnicí.
Jako každý rok, i letos pořádáme Hasičský ples, který se koná 30.1. 2016 v KD. K tanci a poslechu nám zahraje
Jásalka. Tímto Vás na něj všechny srdečně zvu.
Dovolte mi, abych Vám všem na závěr jménem výboru popřála hodně zdraví a pohody v osobním i pracovním
životě a poděkovala za vše, co jste v uplynulém roce pro sbor vykonali.
Děkuji za pozornost

