Zpráva o činnosti SDH Držovice za rok 2015
Vážení hosté, sestry a bratři dovolte mi, abych nejprve v krátkosti shrnul činnost sboru
dobrovolných hasičů Držovice za uplynulých 6 let, tedy od roku 2010 a dále Vás pak
seznámil s rokem 2015, který byl, stejně jako roky minulé, dosti náročný i úspěšný.
Za uplynulých pět let jsme udělali velký kus práce a ušli dlouhý kus cesty. Nebylo to vždy tak
jednoduché, jak by se mohlo zdát. Stanovili jsme si spoustu cílů, kterých se ať více či méně
zdařilo dosáhnout. Mezi nejvýznamnější patřila oslava našeho 120. Výročí založení našeho
sboru v květnu roku 2012 a samozřejmě získání dotací na pořízení praporu a samotné
uspořádání oslav. Čehož si ceníme. Stále se nám daří, i přes vysokou zaměstnanost členů
sboru, pořádat vlastní kulturní akce pro děti a dále pomáhat ostatním organizacím ale i obci
při pořádání jejich akcí a věříme, že to tak bude i nadále. Co se nám ale už daří méně, a
myslím, že to není pouze náš problém, je získávání nových členů do našich řad, abychom
mohli vychovávat další generaci obětavců a dobrovolníků, podle hesla našich předků „Bohu
ke cti, bližnímu ku pomoci“.
Co se týká nadcházejícího období, tak doufám a pevně věřím, že to co máme za sebou, máme
i před sebou. Tedy věnovat se výcviku členů, případně nové mládeži, práci na pořádání
kulturních akcí, práci na technice. A také udržet si akceschopnost a dobré vztahy s občany.
K dnešnímu dni má náš sbor 66 členů, z toho 43 mužů a 23 žen, mládež do 18 let - 0.

Rok 2015
Bohužel, i v letošním roce se nám kvůli nepřízni počasí nepodařilo udělat kluziště pro naše
děti, proto náš plán akcí byl ochuzen o bruslení a diskotéku na ledě.

Duben, jarní měsíc, který je jako vždy věnovaný úklidu a již tradičním kulturním akcím.
18. dubna proběhl sběr kovového odpadu a i týž měsíc pomáhalo několik členů SDH
obecním zaměstnancům u kontejnerů s rostlinným či objemovým odpadem.
30. dubna jsme doprovodily vybrané zástupce dětí naší MŠ (mateřské školy) na předání cen v
soutěži „ Požární ochrana očima dětí“ kde na Prostějovském velodromu při dni IZS obdržela
Vanessa Smičková diplom za nádherné třetí místo. Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat
všem dětem a vedení školky za účast v této soutěži a za propagaci požární ochrany, hasičů i
obce Držovice.
Na počátku května pomáhali členové SDH místnímu spolku chovatelů při stavění klecí na
tradiční výstavu drobného zvířectva.
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Tradičně se první víkend v květnu 2015 naši členi zúčastnili obecní akce „stavění májky,
nočního hlídání májky a zajištění dopravy při hodových akcích“.
Při sokolské akci „Dětský den“, který se uskutečnil 13. 6. 2015, byla naší jednotkou
provedena ukázka vybavení jednotky a ukázka požárního zásahu.
6. června 2015 se uskutečnila každoroční kulturní akce pro děti a občany Držovic s názvem
„Pohádkový les“. Jde o velice oblíbenou akci jak u dětí, tak u rodičů a prarodičů. Bohužel se
letos nekonal v držovickém háji jako jiné ročníky, ale přímo v „dědině“, kvůli opravě mostu
přes dálnici, kde máme naše „ kulturní „ zázemí k pořádání akcí. Dále se na účasti podepsalo
příliš teplé počasí, ale i tak byla účast vysoká. Pohádkový les je další náročnější akce na
přípravu tzn. odpracována spousta hodin.
Letní měsíce jsou pro mnohé měsíce dovolených a zaslouženého odpočinku. A nejinak tomu
bylo i u nás.
Září, děti se vracejí zpět do školních lavic, a abychom jim ten začátek školního roku
zpříjemnili, rozhodli jsme se uspořádat další ročník akce s názvem „Stezka odvahy, aneb kdo
se bojí, nesmí do lesa“, která se konala 11. září. Počasí nám přálo a báli se všichni, nejen ti
malí.
Ve dnech 25. – 27. září jsme už tradičně pomáhali Sportcentru DDM Prostějov a 601.
skupině speciálních sil, při organizování „Setkání dětí se zdravotním postižených s dětmi z
Prostějovska. Spolu se členy SDH Bedihošť nás bylo 18, kteří jsme se vydali pomáhat.
Zajišťovali jsme požární dohled a pro děti jsme připravili Hasičský desetiboj a Noční stezku
odvahy. Na štěstí počasí vyšlo.
23. října proběhlo naše další setkání s dětmi a to při „Uspávání hasičského broučka“.
Součástí akce byl i lampionový průvod, který letos měl úctyhodných „MOC“ 65 lampionků,
z nich nejlepší pětice byla oceněna. Akce se tentokrát zúčastnilo mnoho dětí, protože nám
nakonec počasí vyšlo a opekli si i špekáčky.
Jak je známo, tak každý pátek 13. je Den požární bezpečnosti, letos 13. a 14. listopadu se
otevřela vrata naší zbrojnice pro širokou veřejnost a uspořádali jsme DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ. Jak se očekávalo, největší radost měli naši nejmenší, ale zájem projevily i starší
občané, kterým jsme předvedli naše vybavení a připravenost jim být kdykoliv v jakékoliv
krizové situaci ku pomoci. Nejen pro děti to byl jistě zážitek. Tato akce byla pořádána jako
součást dne otevřených dveří všech obecních budov k příležitosti ukončení II. etapy
rekonstrukce „Obecního domu“ v němž se právě nacházíme.
Slova na závěr,…letošní rok byl opět rokem plným akcí a pomoci druhým, odpracována byla
spousta hodin, přestože některé akce musely být úplně zrušeny. Věříme, že letošní zima nám
bude přát více a budeme moci pro děti, a nejen ty, udělat kluziště a tak také zahájit další
každoroční řetěz našich kulturních akcí.
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Pokud máte zájem, všechna naše práce a kulturní činnost je zachycena a zdokumentována a
pokud do ní chcete nahlédnout, navštivte naše webové stránky: hasicidrzovice.webnode.cz ,
nebo si nás najděte na Facebooku.
Mimo jiné, děkuji všem členům, kteří se byť i malou měrou podílejí na všech akcích a
brigádách a chci Vás opět vyzvat k další společné práci, protože příští rok bude ještě
náročnější než rok letošní.
Chtěl bych nyní poděkovat za podporu a spolupráci obecnímu úřadu i všem našim
sponzorům, bez kterých by to dnes ani nešlo. Někdo pomáhá penězi, někdo dobrou radou a
někdo osobní pomocí. Jsme rádi, že jsou i tací mezi Vámi a všem děkujeme.
Přejeme krásné Vánoce a do Nového roku přejeme hodně úspěchů a to nejen v osobním
životě.
Děkuji Vám za pozornost.

Starosta SDH Držovice
Lubomír Hrazdil ml.
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