Vážené sestry, vážení bratři, milí hosté.
Dovolte mi, abych vás seznámila se zprávou o činnosti našeho sboru v roce 2016.
9. 1. se konala VVH Za účasti 88 členů a 5 hostů.
15. 1. se 10 našich členů zúčastnilo posledního rozloučení s bratrem Pavlem Hublem z Nového Města,
rodákem za Slavkovic. Opustil nás ve velmi mladém věku pouhých 40 let. Pro mnohé naše členy byl
spolužákem a dobrým kamarádem.
23. 1. se konala VVH okrsku N.M.n.M. Za náš sbor se jí zúčastnili delegáti Košík Josef, Pejcha Stanislav
a Mrázek Josef
6. 2. náš sbor pořádal tradiční ples. K tanci a poslechu hrála kapela Jásalka. Na tomto plese jsme
přivítali také přátele z Regensburgu.
Technický zásah na ucpaném potrubí dešťové kanalizace na dolním konci proběhl 12. 3. Této akce se
zúčastnilo 8 našich členů zásahové jednotky.
Školení rozhodčích v požárním sportu se konalo 18. - 19. 3. ve Studnicích. Tohoto se zúčastnil Pejcha
Stanislav.
2. 4. proběhl jarní úklid obce za účasti převážně mladých hasičů.
Při jarní pouti v obci 3. 4. vypomohlo při řízení dopravy a parkování vozidel, 6 členů naší jednotky.
22. 4. oslavil bratr Bohuslav Pohanka 75. narozeniny. K tomuto jubileu jsme mu blahopřáli a předali
dárkový koš.
23. 4. se v rámci akce Čistá Vysočina vydalo 10 dospělých a 10 mladých hasičů vyčistit okolí silnic od
naší obce, ke všem sousedním vesnicím, od značného množství odpadků.
Stejný den proběhl výlov dolního rybníka
29. 4. jsme v našem KD přivítali 70hasičů seniorů, na jejich každoročním setkání bývalých funkcionářů
našeho okrsku. Náš sbor pro ně zajistil občerstvení a k příjemné pohodě zahrál na harmoniku Libor
Dostál z Maršovic.
30. 4. odjelo 13 našich členů na dvoudenní návštěvu do Regensburgu, při příležitosti oslav 1. Máje a
slavnostního předání nových automobilů všem dobrovolným jednotkám v rámci tohoto města.
Tentýž den se na hřišti na návsi konalo pálení čarodějnic. O pořádání se podělili zahrádkáři a naši
hasiči, kteří zajistili dozor nad požární bezpečností této akce.
Okrskové soutěže v požárním sportu v Maršovicích, se 7. 5. zúčastnilo 1 družstvo mužů a jedno
družstvo žen. Muži se umístnili na 5. místě, ženy na 6. místě.
75. roků oslavil 14. 5. i další náš bratr a to Vladimír Peňáz. I jemu jsme s přáním všeho nejlepšího
předali dárkový koš.

21. 5. Proběhlo v Bystřici nad Pernštejnem okresní kolo v požárním sportu. Z našeho sboru se
zúčastnil Pejcha Stanislav jako rozhodčí.
28. 5. Kolem 17 hod. byla naše jednotka povolána k výjezdu na mimořádnou událost v obci po
přívalovém dešti, který ucpával přeliv dolního rybníka a zejména v dolní části obce naplavil na
komunikace velké množství kamení a bláta. Tuto událost likvidovalo 15 členů naší jednotky za
pomoci vodních proudů, nakladače a traktoru do pozdních večerních hodin. Při této akci jsme si
vystačili bez pomoci posil profesionálních a jiných jednotek.
4. 6. se v časných ranních hodinách vydal plně obsazený autobus na další z hasičských zájezdů.
Tentokrát to bylo na Šumavu. Na programu byl výstup k Plešnému jezeru, dále okolí Plešného jezera.
Ubytování bylo zajištěno v penzionu v Nové Peci. Druhý den prohlídka Českého Krumlova Třeboně.
11. 6. při mimořádné pouti na louce nad naší obcí vypomáhalo při řízení dopravy a parkování vozidel
8 našich hasičů a 6 z N.M.n.M. a Radňovic
Soutěž okresu v požárním sportu s jednotným strojem O pohár starosty OSH proběhla 18. 6. v areálu
učiliště v Petrovicích. Z našeho sboru se na tuto soutěž dostavilo 1 družstvo mužů. Dále jsme poskytli
náhradní stroj, který byl během soutěže značně využíván. Jako rozhodčí zde byl Pejcha Stanislav.
18. 6. pořádal HS v Pohledci další ročník soutěže v hasičském fotbale. Od nás na toto klání vyrazilo
jedno smíšené družstvo.
25. 6. slavili bratři z Maršovic 110. výročí založení svého sboru. K tomuto výročí jim jelo blahopřát 6
našich hasičů v uniformách.
30. 6. byla provedena TK na vozidle PV3S. Prohlídku včetně přípravy zajistili naši strojníci.
23. 7. se 3 naši členové na požádání bratrů z N. M. n. M. zúčastnili příprav soutěže Železný muž v
N.M.n.M. Výpomoc spočívala hlavně v zapůjčení a postavení našich stanů a následného úklidu na
náměstí.
30. 7. odjelo 8 našich hasičů do Regensburgu převzít od spřáteleného sboru ve Schwabelweis
dopravní vozidlo Mercedes.
31. 7. se konaly v Jámách již 6. Závody ručních koněspřežných stříkaček. Naše družstvo starších mužů
obsadilo 13. místo, mladších mužů 8. místo. Této akce se každoročně zúčastňuje velké množství
soutěžících, kteří se zde mají možnost pochlubit svojí historickou technikou a předvést ji v chodu.
2. 8. proběhl technický zásah na ucpané kanalizaci na dolním konci obce.
27. 8. jsme jako každý rok poslední sobotu v srpnu uspořádali Dětský den. Počasí nám naštěstí přálo a
tak se dostavilo téměř 70 soutěžících dětí v doprovodu rodičů i prarodičů. U dobrého občerstvení se
akce protáhla do večerních hodin a děti i dospělí si ji jako vždy náležitě užili.
9. 9. navštívila Irena Brabcová a Josef Mrázek bratra Václava Brože u příležitosti jeho 65. narozenin.
K tomuto jubileu mu blahopřáli a předali dárkový koš.
11. 9. proběhla soutěž v požárním sportu v Dalečíně. Naše družstvo zde obsadilo pěkné 4. místo.

24. 9. se konalo taktické cvičení v N.M.n.M. Tohoto cvičení se zúčastnilo 9 členů naší ZJ.
7. 10. zajistily naše ženy úklid v kulturním domě. Jednalo se o umývání všech oken, barového pultu a
kuchyňské linky.
Podzimní kolo Hry plamen proběhlo 8. 10. v Mostištích za účasti našich mladých hasičů, staršího i
mladšího kolektivu.
14. -15. 10 se konalo školení vedoucích mladých hasičů v Přibyslavi. Toto školení absolvovali 4 naši
instruktoři.
2. 10. zajistilo 5 našich hasičů řízení dopravy a parkování vozidel při podzimní pouti v naší obci.
15. 10. oslavila 60. narozeniny sestra Dana Sáblíková. K tomuto jubileu jí náš sbor pogratuloval a
předal dárkový koš.
Významné životní jubileum, 70 roků, oslavil bratr Pavel Mikeš a to 20. 10. I jemu jsme s přáním všeho
nejlepšího předali dárkový koš.
28. 10. proběhla za účasti 12 našich členů brigáda na likvidaci starého rozhlasu v naší obci.
17. 11. zajistilo 15, převážně mladých hasičů podzimní úklid obce.
26. 11. proběhl výlov horního rybníka a s ním související prodej kaprů.
Posledním z oslavenců v loňském roce byl bratr Václav Peňáz. I on se zařadil mezi pětasedmdesátníky
a to dne8. 11. Taktéž jemu jsme s gratulací a přáním všeho nejlepšího předali dárkový koš.
11. 12. jsme poskytli technické zajištění akce Zpívání u Vánočního stromu. Tuto akci každoročně
pořádá naše škola a školka.
23. 12. proběhl před HZ prodej vánočních kaprů.
Dovolte mi, abych všem, kteří se na těchto akcích jakkoliv podíleli, poděkovala a doufám, že se
aktivně zapojí i v letošním roce, kdy náš sbor bude slavit 125 výročí jeho založení. Věřím, že se do
příprav a pořádání této poměrně náročné akce zapojí i další naši členové.
Dále vás chci srdečně pozvat na náš Hasičský ples, který se bude konat 4. 2. K tanci a poslechu zahraje
kapela Zuberská šestka.
Za výbor našeho SDH vám všem přeji hodně zdraví a pohody v letošním roce.
Děkuji za pozornost

