
Sbor dobrovolných hasičů Slavkovice v roce 2019 

I když byl uplynulý rok jedním z těch běžných, činnost sboru byla poměrně bohatá a to nejenom z důvodu stavby –

Přístavba skladu hasičské zbrojnice, kde naši členové odpracovali stovky hodin. Svými rozměry malé, ale svým 

významem velké dílo se podařilo dokončit.  

Byli přijati 4 mladí hasiči, 2 přesáhli 15 let, čímž se počet MH zapojených do soutěže PLAMEN (6 – 15 let) ustálil na 

12. Ve věku 15 – 18 let jsou 4. 

Činnost sboru tak, jak šel čas … 

12.01.   Výroční valná hromada SDH v KD Slavkovice 

26.01.   VVH okrsku Nové Město na Moravě  -  účast 3 delegátů 

27.01.    Lyžařské párkové závody pod Horkou. Celkem 66 startujících, z toho 46 do 15 let 

20.02.    Hasičský ples se skupinou 4 Sýkorky 

02.03.    TFA junior ve Žďáře nad Sáz.  -  8 mladých hasičů (Václav Brož - nejrychlejší as) 

08.03.    Školení velitelů a velitelů družstev ve ZR - 5 členů 

17.03.    Okresní setkání starostů SDH v Novém Městě na Moravě - 1 delegát 

30.03.    Prořezávka zeleně v obci - 8 brigádníků 

06.04.    Taktické cvičení JPO 5 v obci 

12.04.    Jarní úklid obce - 8 členů 

15.04.    Výlov dolního rybníka, nabídka ryb 

24.04.    Sběr železného šrotu 

28.04.    Regulace dopravy a parkování při jarní pouti k Božímu milosrdenství - 8 členů 

11.05.    Soutěž okrsku v PS dospělých v Maršovicích - účast 2 družstev mužů (6. a 14. místo) 

18.05.   PLAMEN - jarní kolo v Jámách - 1 smíšené družstvo 9 dětí 

24.05. - 30.11. Brigády na přístavbě skladu HZ 

01.06.    Pořadatelská činnost na akci Běhej lesy - 9 členů + 1 závodník - Lukáš Jícha 

01.- 02.06.    Zájezd SDH na Šumavu – Železná ruda, hrad Zvíkov 

14.06.    Úklid obce po přívalové bouřce - 10 hasičů 

19.06.    Zásah ve sklepech školky po bleskové povodni - jednotka NMnM + 5 našich hasičů 

20.06.    Úklid obce po bleskové povodni - 8 členů zásahové jednotky 

07.07.    Oslavy výročí 130.let SDH Jámy - 9 uniforem + prapor 

18.07.    Zásah při požáru hrabanky v Horce 

20.07.    Oslavy výročí 140 let od založení sboru v NMnM  - 9 uniforem + prapor 

03.08.    Soutěž historických ručních stříkaček v Jámách - družstvo 7 soutěžících 

24.08.    Dětský den SDH, 45 dětí  +  traktoriáda  1 ročník, 7 ks techniky 

24.08.    Střelecké závody v Jámách - účast asi 15 hasičů 

25.08.    100 let SDH Pohledec - účast 8 členů v uniformách 

31.08.    Exkurze mladých hasičů – muzeum hasičské historie Přibyslav 

05.10.    PLAMEN - podzimní kolo v Mostištích - 1 družstvo 7 dětí 

06.10.    Organizace dopravy a parkování při podzimní pouti  ke sv. Faustyně  - 5 hasičů 

16.11.    Podzimní úklid obce - 16 mladých i starších členů 

26.11.    Movember  2019  -  holení hasičů v NMnM  - výtěžek na výzkum rakoviny  -  4 naši členové              ( celková 

účast 62 hasičů - výtěžek 15 tis.Kč ) 

08.12.    Pohřeb člena Miloše Přibyla (Slavkovice č.p. 21, věk 65 let )  - 12 hasičů v uniformách 

22.12.    Zpráva o úmrtí velitele FF Regensburg - Schwabelweis  br. Alexandra Unfried, věk 43 let 

23.12.    Prodej vánočních kaprů u HZ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Během roku proběhlo též několik schůzí výboru, setkání zásahové jednotky i schůzek kroužku mladých hasičů. Byla 



provedena každoroční STK všech vozidel – DA Ford Transit, DA Mercedes Sprinter a zásahové Pragy V3S. Děkujeme 

členům za účast na všech akcích v uplynulém roce. 

 

  


