
Zpráva o činnosti SDH Slavkovice v r. 2022
k datu konání VVH dne 03. 12. 2022

Poslední výroční valná hromada sboru proběhla po dvouleté covidové pauze 15. ledna
2022 za účasti 47 členů a 1 hosta

06. února se 2 delegáti zúčastnili VVH okrsku v NovémMěstě na Moravě

13. února byly na schůzi výboru řešeny personální otázky. Po odstoupení br. Stanislava
Pejchy byl do výboru doplněn 1.náhradník br. Jan Mrázek. Vedením mladých hasičů byla
pověřena sestra Kateřina Mikešová, která se také nadále účastní schůzí výboru.

04. března bylo na schůzi výboru rozhodnuto o poskytnutí finančního daru na pomoc
Ruskem napadené Ukrajině. Na účet Člověka v tísni byla poslána částka 20 tis. korun.
Následně hasiči vyhlásili v obci materiální sbírku pro Ukrajinu. Díky darům od občanů byl na
pobočku Červeného kříže do Žďáru odvezen plný Ford Transit.

19. března – bruslení MH z Petrovic a Slavkovic s rodiči na ZS ve Žďáru nad Sázavou

20. března – soutěže TFA junior se ve Žďáře zúčastnilo 7 mladých hasičů

20. března se shromáždění starostů okresu v N.Městě zúčastnil velitel Josef Mrázek

26. března se 10 hasičů zúčastnilo brigády na prořezávku zeleně v obci.

02. dubna proběhl výlov návesního rybníka s nabídkou ryb pro veřejnost

03.dubna poblahopřáli 2 členové br. Zdeňku Bukáčkovi k 80. narozeninám

16. dubna - akce Čistá vysočina, sbírání odpadků podél silnic – 6 ml.hasičů

24. dubna se konala jarní pouť k BM. 8 členů jednotky řídilo dopravu a parkování vozidel

12. května – brigáda na sběr kamení v ZD – 8 mladších členů

15. května – soutěž dospělých okrsku v PS v Maršovicích. Družstvo Slavkovic - 5.místo

28. května – soutěž Plamen jarní kolo – účast 10 mladých hasičů

10 – 12. června – Kongres k BM – dopravu a parkování řídilo 8 členů zásahové jednotky

25. června – mše svatá za hasiče, průvod obcí a položení věnců zakládajícím členům

26. června – pokračování oslav výročí 130. let od založení sboru ve Slavkovicích,
slavnostní projevy u KD, ukázky techniky a taneční výlet se skupinou Jásalka band

30. června – stanování 8 mladých u Bořilových rybníků



03. července - výročí 130. let sboru v Rad.Svratce – účast 12 hasičů ve vycházk.uniformách

30. července – noční soutěž v PS dospělých v Zubří – účast družstvo muži – 5. místo

06. srpna – soutěž koněspřežných ručních stříkaček v Jámách - 10 členů v histor.uniformách

13 – 15. srpna - mezinárodní soutěž koněspřežných stříkaček v polském městě Racot
- účast smíšeného družstva ze Slavkovic

28. srpna – vodní hasičská fontána na hladině rybníka v Zámku Žďáře – účast 1 družstva

03. září - Dětský den SDH – účast 80 soutěžících dětí do 15 let

17. září – soutěž TFA junior ve Svratce venku – 3 jednotlivci s doprovodem

08. října – soutěž Plamen podzimní kolo v Bohdalově – 10 mladých hasičů

09. října – 3 členové jednotky řídili dopravu a parkování vozidel při podzimní pouti

29. října poblahopřáli 2 členové br. Stanislavu Šanderovi k životnímu jubileu 90.roků

05. listopadu – soutěž TFA junior ve Svratce v tělocvičně - 3 jednotlivci, doprovod

17. listopadu - 24. brigádníků oslavilo st.svátek prací - při podzimním úklidu obce

26. listopadu – výlov horního rybníka a příprava k prodeji vánočních kaprů

29. listopadu - pohřeb br. Miloše Šmídy ( 80.roků ) - účast 9 uniforem

01. prosince proběhla inventura majetku obce v hasičské zbrojnici

03. prosince - pohřeb bývalého člena Václava Zdražila ( 71.let ) – účast 8 uniforem

Během roku pravidelně probíhaly schůzky mladých hasičů, školení zásahové jednotky i
schůze výboru. Vozidla Ford Transit a Praga V3S v majetku obce a také vozidlo Mercedes
Sprinter v majetku sboru, všechna prošly přípravou a provedením pravidelné technické
prohlídky. Také na ostatní technice probíhala údržba členy jednotky.

Nejbližší akce :

23. prosince - prodej Vánočních kaprů u hasičské zbrojnice.

04. února 2023 - HASIČSKÝ PLES s hudbou BENN ,
na který srdečně zveme všechny své členy, sousedy a známé.

Děkujeme mládeži a členům za reprezentaci sboru na soutěžích, za pomoc potřebným
v nouzi, za práce pro obec i za sportovní a společenské aktivity.




