Zpráva o činnosti SDH Držovice za rok 2017
Vážení hosté, sestry a bratři dovolte mi, abych nejprve v krátkosti shrnul činnost sboru
dobrovolných hasičů Držovice za uplynulých 5 let, tedy od roku 2012 a dále pak Vás
seznámil s rokem 2017, 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 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. V loňském roce se nám podařilo uspořádat nábor
nových členů z řad dětí a povedlo se. Naše rodina se rozrostla o 32 malých hasičů.
Co se týká nadcházejícího období, tak doufáme a pevně věříme, že to co máme za sebou,
máme i před sebou. Tedy věnovat se výcviku členů, mládeži, práci na pořádání kulturních
akcí, práci na technice. A také udržet si akceschopnost a dobré vztahy s občany.
V současnosti má náš sbor 39 mužů, 24 žen a 32 mladých hasičů.
Bohužel, rok 2017 nepřinesl pouze radostné chvíle, dne 6. června nás opustila dlouholetá
členka sboru, ale i členka jednotky paní Ludmila Hrazdilová. Do sboru vstoupila v listopadu
roku 1987, členkou tedy byla celých 30 let. Prosím Vás nyní o minutu ticha k uctění

její památky. Děkuji.

Rok 2017
Kvůli nepřízni počasí se nám opět nepodařilo udělat kluziště pro děti, ale věříme, že snad
letos bude zima pro jeho vytvoření příznivější.
V dubnu, jsme plánovali „pálení čarodějnic“, ale vzhledem k nepřízni počasí byla akce
zrušena.
Náš pracovní rok pokračoval v květnu, kde členové sboru pomáhali při „stavění máje“ a
samozřejmě také při jeho „kácení“. Největší událostí pro nás, ale byly oslavy 125. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Držovicích. Přes nepřízeň počasí se podařilo splnit
všechny body programu oslav.
Také jsme opět místnímu spolku chovatelů pomohli při stavění klecí na tradiční výstavu
drobného zvířectva.
V červnu naši členové předvedli svoji techniku na „dětském dnu“, který pořádali Sokoli.
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17. června 2017 se uskutečnila každoroční akce pro děti s názvem „Pohádkový les“. Jde o
velice oblíbenou akci jak u dětí, tak u rodičů a prarodičů. Letos se akce opět konala
v Držovickém háji. Počasí přálo a nálada byla perfektní. Jednalo se o další náročnou akci na
přípravu, tzn. odpracována spousta brigádnických hodin. Lesem prošlo 120 dětí, rodiče či
doprovod nepočítaje.
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“.
Stezka odvahy se konala 8. září. Počasí nám přálo a báli se všichni, nejen ti malí. Letos se
přišlo bát úctyhodných 135 dětí. Výkony účinkujících byly obdivuhodné. To nám ochotně
potvrdili i mnozí dospělí, kteří strašidelnou trasu také absolvovali.
Jak je známo, tak každý pátek 13. je Den požární bezpečnosti, letos 13. října se otevřela
vrata naší zbrojnice pro širokou veřejnost a uspořádali jsme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Jak se dá očekávat, největší radost měli naši nejmenší. Nejen pro děti to byl jistě zážitek.

20. října proběhlo naše další setkání s dětmi a to při „Uspávání hasičského broučka“.
Součástí akce byl i lampionový průvod, který letos měl 50 lampionků, z nich nejlepší pětice
byla oceněna. Je vidět, že akce se těší oblibě. Rok od roku jsou lampiony víc a víc
„vytuněny“. Využili jsme krásného počasí a skvělé nálady návštěvníků a opekli jsme poslední
špekáčky této sezóny.
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 počasí bude
příznivé a bude kluziště a budeme tak moci započít další kolotoč 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 tento rok bude ještě
náročnější než rok minulý.
Milí členové sboru, už nyní bychom Vás chtěli pozvat na akci, které proběhne v letních
měsících na zahrádce naší zbrojnice a bude uskutečněna především pro naše oslavence.
V letošním roce je Vás opravdu mnoho a proto budeme rádi, když se všichni sejdeme jindy,
nežli jen u práce a bude nám ctí „potřepat“ Vám pravicí a popřát Vám zdraví, štěstí a lásku. O
termínu setkání budete informováni. To jen pro pořádek, abyste neměli pocit, že jsme na Vás
letos zapomněli.
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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.
A přestože jsme se setkali až dnes, i tak vám chci popřát do tohoto roku, jménem celého
sboru, mnoho sil a hlavně zdraví.
Děkuji Vám za pozornost.
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