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Zpráva o činnosti SDH Držovice za rok 2011
Vážení hosté, sestry a bratři dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil(a) s činností sboru
dobrovolných hasičů Držovice za rok 2011, který byl, stejně jako roky minulé, dosti náročný.
Tak začínáme:
7. ledna 2011 se v odpoledních hodinách na místním dětském hřišti konala „Diskotéka na
ledě“. Akci navštívilo asi 45 dětí s rodiči. Akce měla úspěch nejen u dětí, ale i rodičů, kteří
odcházeli v pozdních večerních hodinách. Zima nikomu nevadila, bylo se čím zahřát.
Ve dnech 17. – 25. února jsme z jistých organizačních důvodů ze strany obecního úřadu
vystěhovali věci SDH z místnosti a odevzdali jsme klíče od celého prvního patra hasičské
zbrojnice.
5. března 2011 následovalo i stěhování stolů a lavic ze zahrady hasičské zbrojnice. Celá akce
21 brigádnických hodin.
14. března 2011 na žádost paní starostky jeli členové sboru – p. Kobza a Kypěna hasit příkop
u cesty do Olšan. 2 brigádnické hodiny. Nešlo o nahlášený výjezd jednotky.
Duben, jarní měsíc, který je jako vždy věnovaný úklidu a již tradiční kulturní akci. 7. dubna
pomáhalo 7 členů SDH obecním zaměstnancům u kontejnerů (18 brigádnických hodin).
16. dubna proběhl i sběr kovového odpadu. (32 brigádnických hodin). Další akce, která už
patří do tradičního seznamu našich kulturních událostí, je „Pálení čarodějnic“, uskutečnila se
dne 30. 4. 2011. Tato patří mezi náročnější akce na přípravu: 30 hodin chystání kostýmů
čarodějnic, pozvánek, dárků a pečení perníčků, 26 hodin úklidy před a po konání akce. Počasí
vyšlo a sešlo se celkem 80 dětí, což není málo.
4. května 2011 pomáhali členové SDH místnímu spolku chovatelů při stavění klecí na
tradiční výstavu drobného zvířectva. Odpracováno 27 hodin.
Víkend 7. a 8. května 2011 se naši „mladí“ zúčastnili obecních akcí „stavění májky“ a
„procesí“.
10. května 2011 jsem kolektivně uklízeli hájenku (18 brigádnických hodin).
17. května 2011 jsem naváželi stoly do školy na přípravu výstavy (cca 6 hodin).
31. května 2011 účast členů družstva žen a družstva mužů na soutěži ve Vrahovicích. Ženy
se umístily na krásném 2. místě a muži na místě 5tém.
25. června 2011 se uskutečnila akce pro děti s názvem „Pohádkový les“. To, že se akce stala
tradicí značí účast 93 dětí. Jedná se o další náročnější akci na přípravu tzn. odpracováno
celkem 94 hodin. Příprava cesty 16 hodin, příprava plakátů, masek, dárků, programu a pečení
koláčů 78 hodin. Počasí nám přálo a věříme, že příští rok přijde i více jak 100 dětí.
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Hned 1. a 2. července 2011 se uskutečnil po dlouhých letech „Sjezd rodáků“ , který
organizovala obec. Dostali jsem možnost, zde v kulturní místnosti hasičské zbrojnice,
uspořádat výstavu naší hasičské minulosti ale i současnosti. Toho jsem samozřejmě využili a
to jak jsme se zhostili daného úkolu museli posoudit návštěvníci. K nahlédnutí byly naše
kroniky, historické záznamy, uniformy a přilby. V neposlední řadě novodobá výstroj a
výzbroj, ale i volnočasové aktivity našich členů. Příprava členům zabrala cca 111 hodin. Dále
jsem pokládali věnce k Pomníku padlých, zúčastnili jsem se průvodu a také jsme zajišťovali
občerstvení v prostorách zahrádky hasičské zbrojnice, což je také velká spousta času cca 52
hodin.
Měsíc červenec je pro mnohé měsícem dovolených a zaslouženého odpočinku, pro nás byl ve
znamení bohulibé práce, budování a rekonstrukce a to v termínu 14. – 21. července. Více o
této akci uslyšíte ve zprávě o činnosti jednotky sboru. Ale odpracováno bylo celkem 233
brigádnických hodin.
13. srpna 2011 se zúčastnilo složené družstvo mužů a žen nočního „Memoriálu Miroslava
Rudyka“ v Dobromilicích. Jednalo se o netradiční požární útok. Po problémech pořadatelů
s časomírou a opakovaném startu se naše družstvo umístilo „pouze na devátém místě. Závod
to byl zajímavý a zpestřil tak náš výcvik.
24. srpna 2011 jsme se opět stěhovali. Tentokrát pouze putovaly stoly z místní školy zpět na
hájenku. (celkem 12 hodin)
27. srpna 2011 se vydala parta zvědavců na „čumendu“ do Přibyslavi na výstavu PYROCAR.
Zasvěcení ví, ale pro tu druhou skupinu, jedná se o výstavu hasičské novodobé ale i historické
techniky, automobilů, uniforem, výstroje a výzbroje pro hasiče profesionály ale i dobrovolné.
V neposlední řadě bylo k vidění spousty předmětů s hasičskou tématikou, prezentace výrobců
praporů, .. aj.
Září, děti se vracejí zpět do školních lavic a abychom jim ten začátek školního roku
zpříjemnili, rozhodli jsme se uspořádat I. ročník akce s názvem „Stezka odvahy, aneb kdo se
bojí nesmí do lesa“, která se uskutečnila 2. září. Přesto, že se akce konala prvně, zúčastnilo se
jí 71 dětí. Pobavili se nejen děti, ale i organizátoři. Celkem na přípravách a úklidu před a po
akci bylo odpracováno 50 hodin.
Poslední víkend v září, tj. 30. 9. a 1. 10. se naši členové zúčastnili krásných oslav 140. výročí
založení sboru dobrovolných hasičů Jeseník. S tímto sborem máme už po dlouhá léta
uzavřenu družbu. Oslavy byly velkolepé a krásné a program oslav byl „nabytý“. Mimo
jiné letní počasí celý zážitek umocňovalo!
14. 10. 2011 proběhlo naše další setkání s dětmi a to při „Uspávání hasičského broučka“,
kterého kvůli nemoci letos neztvárnil, jako obvykle, náš starosta, ale jeho bratr. Myslím, že mi
dáte zapravdu, že byl jeho důstojným nástupcem. Součástí akce byl i lampionový průvod,
který letos měl 69 lampionků z nich nejlepší pětice byla oceněna. (15 hodin)
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Listopad patří obecním akcím, na kterých každoročně asistujeme: první z nich je „pomoc při
mobilním sběru bioodpadu“ a druhá při „Rozsvěcování vánočního stromečku“, která připadla
na pátek 25. listopadu 2011, zde zajišťuje požární zabezpečení. (20 hodin)
„Už je rok pryč a je tu zas, všemi známý Mikuláš“. Těmito slovy začíná poutací letáček
k příležitosti Mikuláše, tzn. 5. prosince. Členové sboru zprostředkovávají návštěvu Mikuláše
v rodinách, kde je to zapotřebí. Mikuláš už u nás už zdomácněl a stala se tato akce součástí
našeho ročního plánu. (cca 10 hodin)
Podtrženo, sečteno. Za letošní rok jsme odpracovali celkem 777 hodin a to nepočítáme
hodiny strávená přípravou ledu na bruslení. Doufáme, že i letos nám bude počasí přát a
budeme mít možnost našim dětem připravit led. Tentokrát na sokolském hřišti.
Rok 2011 nám nepřinesl pouze radostné chvíle. Během roku nás opustili 2 dlouholetí členové
sboru. Dne 14. února 2011 jsme se v místní kapli rozloučili s dlouholetým členem SDH
s panem Rostislavem Rozehnalem a dne 8. července 2011 jsem se rozloučili s panem
Oldřichem Kolaříkem.
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
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.
Na květen příštího roku, konkrétně na 12. května 2012 připravujeme oslavy 120. výročí
založení našeho sboru dobrovolných hasičů v Držovicích. Věříme, že vše stihneme řádně
připravit a všichni jste již dnes srdečně zváni. Ti z Vás, kteří takové oslavy již pořádali ví, že
tomu předchází několikaměsíční příprava a dlouhé hodiny práce, tak aby vše vypadalo tak jak
máme v úmyslu. Bohužel, jen počasí ovlivnit nemůžeme a tak budeme doufat, že i to nám
bude přát.
Chtěl bych nyní poděkovat 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.
Děkuji Vám za pozornost.
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