Zpráva o činnosti SDH Držovice za rok 2013
Vážení hosté, sestry a bratři dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností sboru
dobrovolných hasičů Držovice za rok 2013, který byl, stejně jako roky minulé, dosti náročný i
úspěšný.
Rok 2013 nám nepřinesl pouze radostné chvíle. 21. května nás opustil dlouholetý člen sboru
pan Svatoslav Strouhal. Délka jeho členství byla 53 let. Prosím o minutu ticha k uctění
jeho památky.
DĚKUJI.

Bohužel, v letošním roce se nám kvůli nepřízni počasí nepodařilo udělat kluziště pro naše
děti, proto náš plán akcí byl v letošním roce ochuzen o bruslení a diskotéku na ledě.
Duben, jarní měsíc, který je jako vždy věnovaný úklidu a již tradiční kulturní akci.
13. dubna proběhl sběr kovového odpadu. ( 30 brigádnických hodin). 18.dubna pomáhalo
8 členů SDH obecním zaměstnancům u kontejnerů ( 16 brigádnických hodin). Další akcí,
která už patří do tradičního seznamu našich kulturních událostí, je „Pálení čarodějnic“,
uskutečnila se dne 27. 4. 2013. Tato patří mezi náročnější akce na přípravu: chystání kostýmů
čarodějnic, pozvánek, dárků a pečení perníčků, úklidy před a po konání akce cca 150 hodin
práce. Počasí vyšlo a malých čarodějnic a čarodějů se letos sešlo opravdu mnoho.
2. května 2013 pomáhali členové SDH místnímu spolku chovatelů při stavění klecí na
tradiční výstavu drobného zvířectva. Odpracováno 27 hodin.
Víkend 3-5. května 2013 se naši členi zúčastnili obecní akce „stavění májky, nočního hlídání
májky a zajištění dopravy při hodových akcích“. Celkem 86 hodin.
22. června 2013 se uskutečnila každoroční akce pro děti s názvem „Pohádkový les“. Můžeme
se těšit její oblibě, protože letos náš pohádkový Háj navštívilo 144 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.
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 měla konat 13. září. Přesto, že do poslední chvíle jsme
doufali, že se počasí umoudří, nebylo tomu tak a proto musela být akce zrušena. Což nás
velice mrzelo.
11. října 2013 proběhlo naše další setkání s dětmi a to při „Uspávání hasičského broučka“.
Součástí akce byl i lampionový průvod, který letos měl jen 36 lampionků z nich nejlepší
pětice byla oceněna. Akce se zúčastnilo málo dětí, protože nám počasí opět nepřálo (
opracováno 15 brigádnických hodin)

31.10. „pomoc při mobilním sběru bioodpadu“ (6 členů a 12 brigádnických hodin) zde se už
naplno projevila zaměstnanost i směnovost členů jednotky i sboru. Budeme s obtížemi
v budoucnu moci v pracovní dny zajišťovat podobné akce pro potřeby obce.
Další spolupráce s obcí byla při „Rozsvěcování vánočního stromečku“, která připadla na
pátek 29. listopadu, zde zajišťujeme požární a dopravní zabezpečení. (20 hodin)

Slova na závěr,…letošní rok byl opět rokem plným akcí a pomoci druhým, odpracována byla
spousta hodin, přestože dvě akce musely být úplně zrušeny (kluziště, stezka odvahy). 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.
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.

Děkuji Vám za pozornost.

