Zpracovala: Weinerová Hana, 28. 11. 2012

Zpráva o činnosti SDH Držovice za rok 2012
Vážení hosté, sestry a bratři dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností sboru
dobrovolných hasičů Držovice za rok 2012, který byl, stejně jako roky minulé, dosti náročný.
K dnešnímu dni je početní stav našeho sboru 65 členů. Z toho 22 žen a 43 mužů. Mládež
v současné době nemáme.
Tak začínáme:
10. února se v odpoledních hodinách na místním sokolském hřišti konala „Diskotéka na
ledě“. Akce měla úspěch nejen u dětí, ale i rodičů, kteří odcházeli v pozdních večerních
hodinách. Zima nikomu nevadila, bylo se čím zahřát.
31. března se opět konal sběr kovového odpadu. V jarních měsících též každoročně
pomáháme obci s jarním úklidem a pomocí u velkoobjemových kontejnerů.
Další akce, která už patří do tradičního seznamu našich kulturních událostí, je „Pálení
čarodějnic“, uskutečnila se dne 28. dubna 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 2012 pomáhali členové SDH při obecní akci „Stavění máje“ a právě i tento víkend
se konaly v Držovicích hody, a jak už je zvykem, místní spolek chovatelů pořádá tradiční
výstavu drobného zvířectva. Členové SDH pomáhali při stavění klecí a pomocných pracích.
12. května tohoto roku jsme oslavili 120. Výročí založení našeho sboru. Ti, jež takové
oslavy již pořádali vědí, že není nic jednoduchého takovou akci uspořádat a zabezpečit.
Pravda, počasí nám nebylo právě nakloněno, ale na dobré náladě to znát nebylo. Pro ty, kteří
se nezúčastnili této akce, je nutné podotknout, že díky velké finanční pomoci Olomouckého
kraje a jeho neinvestičním příspěvkům se nám podařilo vyhotovit slavnostní prapor sboru,
almanach, pamětní mince. Dále pak nám pomohla Obec a místní sponzoři, kterým také
děkujeme. Akci navštívila paní senátorka Blanka Sekaninová, vystoupili zde roztleskávačky
Minicheers, dále taneční škola Pirouette z Prostějova, …. Mažoretky z Pivína. Na zahrádce
bylo připraveno bohaté občerstvení a v prostorách hasičské zbrojnice byla připravena výstava
zachycující naši historii, ale i novodobé dějiny, výstava techniky a v neposlední řadě
volnočasové aktivity našich členů.
20. května 2012 účast členů družstva mužů na soutěži v Mostkovicích. Bohužel naše jediná
letošní soutěž.
23. června 2012 se uskutečnila akce pro děti s názvem „Pohádkový les“. To, že se akce stala
tradicí značí účast 159 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 200 dětí.
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Letní měsíce patří k odpočinkovým, ale členové sboru nezaháleli. Pořádali se různá školení a
brigády.
8. září 2012 se zúčastnila naše dvě družstva soutěže Hanácká sekyrka v Kostelci na Hané.
Oběma družstvům se podařilo soutěž dokončit.
Září, děti se vracejí zpět do školních lavic a aby se 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 14. září. Přesto, že se konal teprve druhý ročník akce, zúčastnilo
se jí 101 dětí. Pobavili se nejen děti, ale i organizátoři.
Poslední víkend v září, 28. - 30. 9 se naši členové zúčastnili akce s názvem HAMRY 2012,
setkání dětí se zdravotním postižením s dětmi z Prostějovska. Počasí bylo na výbornou a akce
skončila s oboustrannou spokojeností.
12. 10. 2011 proběhlo naše další setkání s dětmi a to při „Uspávání hasičského broučka“.
Součástí akce byl i lampionový průvod, který letos měl 54 lampionků z nich nejlepší trojice
byla oceněna. Na zahrádce hasičské zbrojnice bylo možné si opéct špekáček nebo si dát i něco
ostřejšího.
Říjen a listopad patří obecním akcím, na kterých každoročně asistujeme: a to „pomoc při
mobilním sběru bioodpadu“, pří „dýňové slavnosti“ a při „Rozsvěcování vánočního
stromečku“, která připadla na pátek 30. listopadu 2011, zde zajišťuje požární zabezpečení.
Podtrženo, sečteno. Za letošní rok jsme odpracovali velkou spoustu hodin, jen pro obec to činí
101 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. Opět na sokolském
hřišti.
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.
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.
Lubomír Hrazdil ml.
Starosta SDH Držovice
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