Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2014
Vážené sestry, vážení bratři, milí hosté,
dovolte mi, abych vás seznámil se Zprávou o činnosti našeho sboru
dobrovolných hasičů ve Slavkovicích za rok 2014.
 Činnost jsme zahájili sborovou zabijačkou vepříka, který posloužil jako
občerstvení na výroční valné hromadě, která se konala 11. ledna v místním
kulturním domě. Valné hromady se zúčastnilo 64 našich hasičů, 6 hostů
a 14 mladých hasičů.
 1. února jsme uspořádali tradiční hasičský ples za doprovodu oblíbené kapely
Zuberská šestka. Začátek plesu zahájili členové tanečního sdružení Smyk.
Tohoto plesu se zúčastnilo i 13 bratrů hasičů a hasiček z německého
Regensburgu, kterým se ples velmi líbil.
 Výroční valná hromada okrsku Nového Města na Moravě se konala 2. března,
zúčastnili se bratři Košík, Mrázek a Pejcha Stanislav.
 Další akcí bylo večerní čtení Hasík dne 6. března v místní základní škole,
které četl bratr Pejcha Stanislav a sestra Mikešová Kateřina.
 19. dubna se naše zásahová jednotka zúčastnila nácviku slaňování pod
vedením hasičů z Nového Města na Moravě.
 Dne 26. dubna proběhlo na Fryšavě setkání hasičů seniorů, tohoto setkání se
z našeho sboru zúčastnilo 5 bratrů.
 Letošní rok nás opustil bratr Ladislav Fuksa. Pohřbu, dne 3. května, se
zúčastnila většina hasičů, kteří vlastní stejnokroj.
 Dne 11. května byla organizována okrsková soutěž v Maršovicích. Naše
družstvo mužů se umístilo na pěkném 4. místě. Na tuto soutěž jsme delegovali
3 rozhodčí.
 Železný šrot jsme sbírali 13. května v počtu 10 lidí. Sebráno bylo asi
9 metráků železa.
 Ve dnech 23. – 25. května se konal Kongres božího milosrdenství. Při této
akci jsme byli nápomocni organizací dopravy na kopci v budoucím poutním
areálu. Organizace dopravy se zúčastnilo 7 lidí.

 Na jarním kole hry plamen v Hamrech nad Sázavou, dne 31. května, skončilo
naše družstvo na 10 místě.
 Kontrolu STK na vozidle Praga V3S zajistil bratr Mrázek Jan a Mrkvička Jiří.
Vozidlo bylo shledáno bez závad.
 Další ročník hasičského fotbalu v Pohledci se uskutečnil 18. června.
Zúčastnilo se družstvo žen a mužů.
 Jistě nejnáročnější akcí tohoto roku byly oslavy 750 roků od první písemné
zmínky o založení naší obce. Náš sbor čekaly náročné úkoly – zajišťovali jsme
pořádání taneční zábavy, tzn. postavení stanu a tanečního parketu, uklizení
a úprava středu obce a jeho okolí.
Hlavní oslavy začaly 21. června v odpoledních hodinách nástupem vlajkové
čety, hasičů a dětí v uniformách. Tohoto nástupu se zúčastnili i naši přátelé
z družebního města Regensburg. Po oficiálním zahájení bratrem Josefem
Košíkem a zaznění hymny, byla odhalena busta řídícího učitele a buditele
českého lidu Josefa Koněrzy, místostarostou Nového Města na Moravě
Stanislavem Markem a magistrou Janou Láchovou. Bustu vyrobila firma paní
Mužátkové z Nového Města na Moravě.
Poté následovalo krátké seznámení s historií a vznikem naší obce a projevy
přítomných hostů. V závěrečném projevu bratr Josef Košík pozval všechny
přítomné na prohlídku zdejší základní školy a mateřské školy, kde byly
připraveny k nahlédnutí školní kroniky a historické i současné fotografie z dění
naší obce. Na školní zahradě byla připravena výstava naší historické i současné
hasičské techniky, které budila zasloužený obdiv.
Po oficiální části jsme se přemístili do kulturního domu, kde si pro nás žáci
mateřské i základní školy připravili krásné vystoupení k tomuto výročí. Perlou
pozdního odpoledne byly ukotvené lety balonem a skákací hrad pro děti.
Navečer náš hasičský sbor před kulturním domem připravil taneční zábavu, kde
k tanci a poslechu hrála skupina 4Sýkorky. Myslím si, že oslava tohoto výročí se
velmi vydařila a nemalou měrou tomu přispělo i krásné počasí.
 Dne 15. července se náš bratr Zdeněk Straka dožil 60 roků. Dva naši členové
mu předali věcný dar s přáním hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
 Na 2. srpna jsme obdrželi pozvání od hasičského sboru ve Lhotce, který
oslavil 110. let výročí založení jejich sboru. Oslav se zúčastnilo 7 našich členů.
 Následující den jsme se zúčastnili již tradičního závodu koňských stříkaček
v Jámách. Soutěžilo 9 našich hasičů. Tato akce se již tradičně velmi povedla
a účast závodníků i přihlížejících se potěšitelně rozrůstá.

 Dne 16. srpna byli popřát naši dva členové bratru Přibylu Milošovi
k 60 narozeninám vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.
 Po třech letech jsme se opět zúčastnili hasičského svátku Pyrocaru. Náš sbor
vystavoval Pragu V3S, koňskou stříkačku a nově modernizovaný přívěs PPS12.
Tuto techniku aktivně prezentovalo 6 našich členů.
 6. září se konal na hřišti u rybníka již tradiční dětský den. Tohoto sportovního
klání se zúčastnilo 45 dětí.
 I letos jsme se zúčastnili, 7. září, Memoriálu Josefa Sokolíčka v Novém Městě
na Moravě. Náš sbor zastupovalo 1 družstvo mužů, které skončilo na 6. místě.
 Při podzimní pouti ve Slavkovicích, dne 5. října, jsme opět pomáhali
při řízení dopravy. Této akce se zúčastnilo 5 hasičů v pracovním stejnokroji.
 26. října oslavil bratr Mikeš Josef 60 roků. K tomuto jubileu mu přišli
poblahopřát, a předat tradiční dárkový koš, 2 členové sboru.
 Začátkem listopadu se uskutečnilo Školení vedoucích mladých hasičů. Tohoto
školení se zúčastnil bratr Pejcha a bratr Mrázek Jan.
 Dne 15. listopadu byl zorganizován velký úklid obce. Čistila se kanalizace,
zametalo listí a upravovala zeleň. Těchto prací se zúčastnilo 23 lidí, z toho velká
zásluha připadá mladým hasičům.
 Inventura veškerého majetku sboru se uskutečnila 11. listopadu. Vše bylo
shledáno bez závad.
 Dne 18. listopadu oslavil 60. narozeniny bratr Smetana Karel, kterému jsem
přišel poblahopřát já s bratrem Košťálem Milanem.
 Výlov horního rybníka byl naplánován na 22. listopadu. Při výlovu proběhl
prodej ryb na hrázi a též soupis na Vánoce. Tento den byl velmi náročný,
jelikož naší zásahové jednotce byl v odpoledních hodinách vyhlášen poplach.
Po přijetí na místo jsme se dozvěděli, že se jedná o prověřovací cvičení okrsku.
Akce se zúčastnilo 7 členů zásahové jednotky.
 Dne 1. prosince oslavil krásné životní jubileum bratr Peňáz Jaromír,
a to 80 roků. Oslavenci přišel poblahopřát starosta sboru a sestra Brabcová
Irena.

 6. prosince provedl bratr Pejcha a bratr Košťál střední opravu motoru u naší
PRAGA V3S, a to přetěsnění hlav a ostatních příslušenství.
 Dne 13. prosince jsme rozsvítili vánoční stromy u kostela božího
milosrdenství. Pro tuto krásnou chvíli si žáci naší mateřské i základní školy
připravili soubor písní a koled. Naši bratři hasiči zajišťovali technické, světelné
i gastronomické zabezpečení celé akce.
 Již tradičně před Štědrým dnem byl ohlášen prodej vánočního kapra, který se
uskutečnil u hasičské zbrojnice pro občany obce i blízkého okolí.
 Na Štěpána jsme zajišťovali již tradiční troubení koled částí muzikantů
z Venkovské kapely. I tato akce se velmi líbila a posluchači ji ocenili
dlouhotrvajícím potleskem.
I letos bych vás chtěl co nejsrdečněji pozvat na již tradiční hasičský ples, který
se uskuteční dne 7. února 2015 v místním kulturním domě.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem, jménem výboru i svým, popřál hodně
štěstí, zdraví, rodinné pohody a poděkoval vám za odvedenou práci, kterou jste
pro sbor vykonali, a tím naplňovali naše heslo: „OBCI KU CTI, BLIŽNÍMU
KU POMOCI“.
Děkuji za pozornost.

