Almanach SDH Držovice byl vydáván k příležitosti oslav 120. výročí založení
SDH Držovice. Byl vydán pod záštitou Olomouckého kraje a jeho hejtmana
Martina Tesaříka a všech pracovitých členů sboru, sponzorů a ostatních příznivců
hasičů, kteří se podílejí na organizování oslav v roce 2012.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.
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Úvod
Vážení spoluobčané,
při příležitosti 120. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v Držovicích
vydává základní organizace tuto publikaci, která chce všem hasičům a jejich příznivcům přiblížit záslužnou práci členů tohoto hasičského sboru od jeho založení v roce 1892 až do současnosti. Je i památníkem všech zakládajících členů
sboru a poděkováním všem, kteří po celá léta ve sboru pracovali a v současné
době stále pracují. Pokračují tak v záslužné práci předchozích generací, v práci
svých otců a dědů.
Historie zavazuje
To by měla být první slova člověka, který vstupuje do řad dobrovolných
hasičů. Do řad hasičstva byli přijímáni lidé morální, čestní a vážení mezi svými
sousedy. Byli na svou příslušnost k dobrovolnému hasičstvu nejen hrdi, vážili
si jí a přispívali svému hasičskému spolku nejen chutí pracovat ve prospěch
obce, ale pomáhali svému spolku i ﬁnančně. Hasiči byli v obcích uznáváni
a ctěni nejen pro svou ochotu kdykoliv a komukoliv pomoci při záchraně života
i majetku, ale i pro odborné znalosti, které si stále prohlubovali při výcviku a na
školeních. Vážnost u spoluobčanů si nezískali nejen tím, že jsou hasiči, ale tím,
jak se na veřejnosti chovají a vystupují.

Obec Držovice
Obec Držovice se nachází v okrese Prostějov, kraj Olomoucký, v severovýchodním sousedství města Prostějov na bývalé císařské silnici do Olomouce.
První zmínka o Držovicích pochází z roku 1141 na soupisu obcí patřících
olomouckému biskupství, které tu vlastnilo pozemky o rozloze dvou popluží.
Původní název byl Dirsouicih, který podle legendy vznikl po tragickém činu
v nedalekých Vrahovicích, kdy pachatel prchal směrem na západ do osady,
kde byl později zadržen, a kdy osada získala své jméno Držovice. . V roce 1571
získala obec od tehdejšího majitele Vratislava z Pernštejna právo užívat vlastní
znak a pečeť, která se však nedochovala. Historický znak spolu s nově vzniklou
vlajkou užívají Držovice od roku 2009 po obnovení samostatnosti oddělení
od Prostějova 1.7.2006.
K 1. 1. 2011 má obec 1348 obyvatel.
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Založení Jednoty dobrovolných hasičů v Držovicích
Jednota dobrovolných hasičů v Držovicích byla založena první valnou hromadou dne 7. května 1892. Jejími zakladateli jsou: F. Ševčík, F. Přikryl, F. Pešák,
Č. Kopečný, F. Šindelář, F. Vysloužil, F. Halenka, J. Hromada, Č. Pospíšil, K. Kyselý,
F. Přikryl a Č. Ševčík, všichni členové obecního výboru.
Po požárech ve Vrahovicích a po požáru u pana Jana Hrubana v roce 1891 se
pan J. Hruban chopil myšlenky na založení hasičského sboru a učinil počáteční
kroky k založení jednoty. Napsal starostovi České ústřední jednoty moravsko-slezských dobrovolných sborů hasičských a ten mu zaslal veškeré potřebné
tiskopisy k založení jednoty. Pan J. Hruban se však založení jednoty nedočkal,
neboť 20. března 1892 umírá.
Založení sboru bylo schváleno 19. dubna 1892. Na první valné hromadě
7. května 1892 se přihlásilo 45 členů. 30 členů činných a 15 členů přispívajících.
Každý činný člen dal 1 zlatku zápisného, přispívající člen půl krejcaru. Na první
valné hromadě bylo zvoleno 9 členů výboru, starostou byl zvolen pan František
Ševčík. Valná hromada byla zakončena náčelníkem panem F. Přikrylem, který
poděkoval za danou důvěru a slíbil poctivou práci.
Sbor v roce 1892 absolvoval dvě hlavní cvičení se stříkačkou a hasil tři
požáry.

1. 1892 -1912
Počáteční roky byly pro sbor velice úspěšné. V roce 1893 bylo pořízeno
veškeré potřebné nářadí, hadice a hasičský vůz. Zemřel starosta F. Ševčík a na
jeho místo byl zvolen pan F. Pešák. Byl zaveden pořádek o vstupu a výstupu ze
sboru.
V následujících 9 letech se sbor stal členem České ústřední jednoty moravsko-slezských dobrovolných hasičů XI. župní jednoty Prostějovské, Všeobecné
podporovací pokladny hasičské, Invalidního fondu a Hasičské vzájemné pojišťovny. Sbor odebíral časopis „Ochrana hasičská“. Byla prováděna pravidelná
cvičení se stříkačkou. Za velmi dobře provedená cvičení byl sbor v roce 1894
pochválen ve veřejných listech. V letech 1897 a 1899 byl sbor pochválen po kontrole XI. župy Prostějovské.
Během tohoto desetiletí zemřeli členové- F. Ševčík , F. Halenka, J. Vychodil,
R. Navrátil, I. Přikryl a J. Smečka.
Sbor dobrovolných hasičů Držovic byl sponzorován obcí Držovice, Rolnickou
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záložnou, Zemským výborem, panem F. Přikrylem a panem A. Veberem.
V roce 1908 byl zakoupen stroj na hašení a vozík na žebře. V roce 1910 byl
zvolen velitelem sboru pan J. Hromada.
Během těchto let zemřeli členové- R. Zabloudil, J. Vysloužil, J. Vyhlídal,
F. Pešák a zakládající člen sboru a hlavní trubač T. Vysloužil.
Sbor se stal členem NJ severovýchodní Moravy. Finanční podporu sboru poskytli - obec Držovice, Rolnická záložna, Zemský výbor, M. Ševčíková, F. Peška,
A. Pešák, J. Škubal a A. Studený.
V létě byly drženy noční žňové hlídky, probíhala cvičení se stříkačkou,
v zimních měsících teoretická školení, pravidelné návštěvy se sbory z Vrahovic,
ze Smržic a z Prostějova.
Držovský sbor pořádal masopustní ples, Kateřinskou zábavu, turnaj
v kuželkách. Členové také pomáhali při povodních. Během těchto let hasili
u 11 požárů.

Obr. 1. První „skladiště“ hasičské jednoty.

2. 1913 - 1922
Tyto roky byly pro členy sboru těžší, neboť v roce 1914 vypukla 1. světová
válka. Všichni doufali v její brzký konec, ale dočkali se až po čtyřech letech.
V průběhu válečných let měl sbor na bitevním poli celkem 30 členů.
Proběhlo proškolení asi patnácti žen k první pomoci. Do sboru se přihlásilo
mnoho mladých členů, kteří byli rychle vyškoleni a odváděli velice dobrou práci.
V roce 1916 se pan A. Pešák vzdal funkce předsedy a na jeho místo nastoupil pan
V. Dostál.
Po skončení války se všem velice ulevilo a sbor mohl pokračovat ve své činnosti
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v plném rozsahu. Opět se začaly požádat plesy a zábavy. V roce 1919 uvítal sbor
doma své členy, kteří se vrátili z války. Konaly se volby - předsedou byl zvolen
pan V. Dostál, velitelem sboru pan J. Hromada. Všichni členové doufali v lepší
budoucnost a slíbili, že budou poctivě pracovat pro své bližní i přátele a chránit
jejich životy i majetek.

Obr. 2. „samaritánky“

Rok 1921 přinesl volby nového výboru - zvoleni byli V. Měchura, A. Chytil
a V. Liška.
V průběhu let 1913 - 1922 zasahovali členové sboru u 4 požárů, drželi noční žňové hlídky, za které dostali ﬁnanční odměnu, pořádali zábavy. Také prošli
mnohými cvičeními a školeními a udržovali pořádek na veřejných akcích. Pro
sbor byla veliká čest, že se členové mohli účastnit vítání prezidenta T. G. Masaryka v roce 1921. O rok později se posunula o krok dál kulturní činnost sboru
- členové poprvé veřejně hráli divadlo u příležitosti 30. výročí trvání sboru
a zakoupili vlastní jeviště.

Obr. 3. Členové divadelního souboru
5

3. 1923 - 1945
Členové se v roce 1923 zúčastnili Československého sjezdu hasičstva v Praze,
kde odevzdali pamětní list rodině padlého legionáře A. Pavelky. O pět let později
se začala doplňovat výstroj mužstva, kladl se důraz na stejnokroje, členové se
učili lépe pracovat s technikou a sbor uvažoval o zakoupení motorové stříkačky.
Skupina samaritánů, pracující při našem sboru, prodělala župní samaritánský
kurz a během let 1923 - 1932 ošetřila mnoho občanů a byla za svou práci několikrát pochválena.
V roce 1928 proběhl v obci Držovice Sjezd rodáků. Sbor se účastnil všech
oslav a pomáhal s přípravami. Byl slavnostně odhalen pomník obětem světové
války.

Obr. 4. Členové SDH Držovice při příležitosti Sjezdu rodáků

Obr. 5. Průvod u pomníku Padlých

Začátkem 30. let se opravovalo hasičské skladiště. V roce 1932 slavil sbor
40. výročí své činnosti a členové si přáli mít vše v pořádku. Na skladišti byl pořízen řádný strop a okna, zvedla se střecha a nad skladištěm byla vybudována
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místnost. Velkou část práce odvedli sami členové, zbytek pod kontrolou stavitele.
Oslavy 40. výročí se moc povedly. Proběhly nejen za hojné účasti členů našeho
i okolních sborů (kolem 390 krojovaných hasičů), ale i široké veřejnosti.
V tomto desetiletí se třikrát konaly volby do výboru, vždy byl zvolen pan
J. Ševčík jako předseda a pan A. Studený jako velitel.
Zemřelo několik členů sboru - A. Smečka, J. Zedníček, A. Kaštyl, K. Kyselý,
který byl zakládajícím členem sboru a J. Hromada, také zakládající člen sboru
a dlouholetý pokladník.
Během těchto let členové výborně pracovali i přes válečný konﬂikt a německý útlak. Ve druhé polovině 30. let patřil sbor k nejlepším v Župě.
V roce 1934 začali členové sboru odebírat časopis „Cvičitelská beseda“.
V Opavě byl pořádán sjezd hasičů, z SDH Držovice se zúčastnilo jedenáct mužů
a jedna žena.
Rok 1936 přinesl nové volby. Starostou byl zvolen pan V. Smrček, náčelníkem pan A. Studený. Zemřel jeden ze zakladatelů sboru a dlouholetý člen pan
J. Smečka. Padlo rozhodnutí zbudovat dvě požární studny. Starosta sboru pan
V. Smrček dostal medaili za výbornou práci pro sbor.
V roce 1938 byla zvolena nová samaritánská četa. Její členové byli F. Dostál,
A. Rozehnalová, J. Zabloudil, F. Krejčí. Pracovali velice dobře, jen v tomto roce
ošetřili přes 93 případů. Starosta V. Smrček se vzdal své funkce, proto byly pořádány nové volby. Náčelník pan A. Studený byl zvolen starostou a pan F. Dostál
byl zvolen náčelníkem.
V roce 1939 se v obci konala sbírka na novou stříkačku. 20. 8. 1939 bylo slavnostní svěcení.

Obr. 6. Nová stříkačka
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Během válečných let se sbor snažil pracovat co nejlépe. Členové se museli
podřídit německému diktátu a přijmout mnoho nových pravidel. V roce 1940
byly přepsány všechny nápisy na hasičské zbrojnici, vozidle i stříkačce: napřed
v němčině a potom česky. Od roku 1941 musel mít každý nový člen zdravotní
prohlídku, jinak nemohl být přijat. Sbor začal používat německo-česká razítka.
Bylo založeno družstvo dorostu.
O rok později zemřel zakládající čestný člen pan P. Přikryl. Sbor měl slavit
50. výročí svého trvání. Oslavy nebyly nijak rozsáhlé, pouze slavnostní schůze
k příležitosti výročí. Byl vydán zákaz pořádání voleb. Sbor také musel všechny
věci potřebné k zásahu předat obci. Dorostenecké družstvo velice dobře pracovalo, přesto však muselo být rozpuštěno.
V roce 1943 musel mít každý člen legitimaci. Cvičení se pořádalo dvakrát
v měsíci, vždy v úterý. Od tohoto roku byly povinné noční hlídky.
První valná hromada po válce se konala 8. června 1945. Starosta sboru
promluvil o těžkých letech útlaku a nesvobody a vyslovil velký dík Rudé armádě.
Ze sboru byli vyloučeni V. Měchura, J. Pešák a B. Pluskal za dobrovolné napomáhání Němcům. Byl sepsán seznam všech členů, kteří byli uvězněni v koncentračním táboře - M. Petrák, V. Jurda, A. Sedláček, O. Peka, A Jurda ml., F. Wallert
a A. Nevrla. Ve volbách byl starostou zvolen pan A. Studený a náčelníkem pan.
F. Studený.
V letech 1923 - 1945 zasahoval sbor u 13 požárů. Samaritánská četa pracovala velice dobře a účastnila se několika kurzů. Členové sboru pravidelně cvičili
a navštěvovali přednášky a školení. Také proběhlo několik oprav a prohloubení
požární studny.
Kulturní život v obci byl díky hasičskému sboru velmi pestrý. Každý rok se
hrálo divadlo, pravidelně byly pořádány plesy, hodové a Kateřinské zábavy, ostatky. V roce 1940 začali členové pořádat Silvestra.

4. 1946 - 1969
Byl zvolen nový výbor ve složení: starosta A. Studený, náčelník F. Studený,
strojník A. Indra, zbrojmistr O. Černý, členové L. Ševčík, F. Dostál, J. Svoboda,
V. Jurda, M. Petrák, B. Pluskal, J. Nedbal, revizoři J. Vacula a F. Doseděl.
Na konci 40. let byl opraven Hasičský dům.
Ve volbách v letech 1947 a 1949 byl starostou zvolen pan A. Studená a velitelem sboru pan A. Řehulka.
Začátek 50. let znamenal reorganizaci hasičstva. Z činných členů sboru byl
utvořen požární sbor, který napomáhal profesionálním hasičům u požárů.
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Přispívající členové a zbylí činní členové tvořili druhou skupinu. Tyto dvě skupiny dávaly dohromady Místní hasičskou jednotu. V této době byla obec Držovice
sloučena s Prostějovem. Sbor přestal pořádat vlastní schůze a vysílal několik
zástupců na schůze do Prostějova. V Držovicích se konala pouze praktická cvičení. Tímto spojením nastal v našem sboru jistý zmatek a nesoulad mezi členy,
což vedlo k ochabnutí činnosti. Členové byli také nespokojeni s tím, že byly
do Prostějova předány naše obleky, opasky a hadice a v držovském sboru chyběly. V roce 1950 bylo sboru přiděleno auto. Členové ale uvažovali o jeho vrácení,
protože si nebyli jistí, jestli bude mít sbor prostředky na jeho údržbu. V roce
1955 bylo založeno družstvo žen a žáků. Ti pravidelně jezdili na soutěže a většinou měli vynikající výsledky.
V 50. letech členové nezasahovali u mnoha požárů, ale to neznamená, že sbor
ustal ve své činnosti. Právě naopak. Důraz byl kladen hlavně na prevenci požárů.
Členové i veřejnost měli možnost navštěvovat sborové školy, kde se měli jak požárům předcházet a jak je likvidovat. Sborové školy byly velmi důležité a členové
je navštěvovali pravidelně.
Jak už bylo řečeno, samaritánská četa se ze všech sil snažila pracovat co
nejlépe i přes malý počet dobrovolníků. Členové čety nabádali hasiče i občany
Držovic k darování krve. Samaritáni ošetřili přes 50 lidí.
Sbor už tradičné pořádal Masopustní a Kateřinské zábavy, Silvestra, Ostatky
a hrál divadlo. V roce 1952 oslavil své 60. výročí a při této příležitosti byl uspořádán ples.
V roce 1953 byl zvolen nový výbor ve složení: předseda A. Studený, velitel
A. Řehulka, jednatel M. Petrák, pokladník A. Jasník, členové J. Pazdera, L. Ševčík,
A. Stokláska, V. Sedláček, F. Wallert, A. Indra, A. Sedláček, K. Kypěna, F. Pluskal
a S. Studený.
V roce 1959 začali s úpravami okolí hasičské zbrojnice a každý rok udělali
kus práce. Kromě toho se věnovali sportovní činnosti - každoročně jezdili na
soutěže požárních družstev ve všech kategoriích (muži, ženy, dorost) a většinou
skončili na předních místech. V 60. letech prováděli členové praktická cvičení
alespoň dvakrát měsíčně, teoretická školení se prováděla v zimě.
Na začátku 60. let sbor pomáhal při hašení několika velkých požárů např. požár cukrovaru v Čelechovicích nebo požár OP. Postupem času však zasahování
u požárů přestalo být hlavní náplní činnosti sboru, protože velké požáry hasily
profesionální hasičské jednoty. Dobrovolné sboru u velkých zásahů pouze vypomáhaly a sami řešili malé požáry.
Náš sbor se začal více věnovat sportovnímu útoku. Zaměřil se na úspěch
v soutěžích a na výchovu mládeže. Většinu kulturních a společenských akcí v
naší obci pořádal právě dobrovolný hasičský sbor. Každoročně to bylo několik
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plesů, tanečních zábav, už tradiční Kateřinská zábava, Ostatky, Hodová zábava,
Masopustní ples a stavění Máje. Samozřejmostí byla pro členy péče o životní
prostředí a veřejnou zeleň, a také pomáhali při veřejných brigádách.

Obr. 7. Nastoupení družstva

Žňové hlídky začali držet žáci. Za to jim byly každý rok na výroční valné hromadě předány diplomy. Sbor spolupracoval s pionýry, kteří doplňovali program
výročních schůzí o kulturní vložku. Vzorní členové dostali za dobrou práci pro
sbor odměnu v podobě rekreačního zájezdu.
60. léta pro náš sbor znamenala nejen opravu hasičské zbrojnice ale i opravu
auta a výměnu staré výstroje a výzbroje za novou.

Obr. 8. Družstvo

Členové začali provádět preventivní prohlídky komínů a upozorňovali na
možné nebezpečí vzniku požárů.
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5. 1970 - 1989
V 70. letech pracoval sbor velice dobře. Nezasahoval sice u žádného velkého
požáru, ale členové pracovali pro své okolí jinak. Účastnili se veřejných brigád,
pořádali sběry kovového šrotu a někteří se stali pravidelnými dárci krve. První
polovina 70. let nebyla moc úspěšná, protože členové byli málo aktivní. Od roku
75 se aktivita velice zvýšila a sbor byl několikrát prohlášen za jednu z nejlepších
organizací na okrese. V tomto roce pracoval výbor ve složení: předseda F. Fryš,
místopředseda S. Studený, velitel F. Doseděl, jednatelka F. Dosedělová, pokladník
B. Pešák st., hospodářka K. Martinková, vedoucí mládeže K. Pešáková, strojník
J. Peška, členové výboru A. Sedláček, A. Indra, J. Dvořáček, A. Nevrla, S. Studený
ml., F. Šafařík, J. Streďanský a J. Studený.
Účast na soutěžích byla vysoká. V tomto období soutěžila za SDH Držovice
tři družstva - muži, ženy a mladí požárníci (děti). Muži a ženy dosáhli velice
dobrých výsledků v okrskové soutěži a účastnili se mezinárodní hasičské soutěže
v Plzni. Mladí požárníci byli v roce 1975 přihlášení do hry „Plamen“ a většinou
se velmi dobře umístili.

Obr. 9. Nástup na startu

V roce 1977 oslavil SDH Držovice své 85. výročí založení, aby měly oslavy
nějakou úroveň, byla opravena zbrojnice (položeno linoleum, zaveden vodovod, zabetonována nová vrata a vymalovány stěny) a upraven prostor před
zbrojnicí. Na programu oslav byla ukázka cvičení mužů a mladých požárníků koncert, taneční zábava a jiné. U příležitosti tohoto výročí byly položeny
věnce k pomníku padlým. Udělovaly se medaile za 20 a více roků v činnosti
sboru, Čestná uznání od OV SPO v Prostějově a při splnění odbornostních
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kritérií odznaky Vzorný požárník II. a III. stupně. Oslava se vydařila a členové
sboru i pozvaní hosté byli spokojeni.

Obr. 10. Družstvo dětí

V roce 1980 mělo zásahové družstvo hodně práce. Pomáhalo u několika požárů, hlídalo stoh před samovznícením a pomáhalo uklízet po povodních.
Členové se velice dlouho připravovali na oslavy 90. výročí založení sboru.
V den oslav proběhla slavnostní schůze, potom den otevřených dveří na hasičské
zbojnici, průvod po obci a položení pamětních věnců na hřbitově a u pomníku
padlých hrdinů. Po průvodu následovala ukázka požárního útoku a taneční
zábava. Oslavy se vydařily a členové sboru, pozvaní hosté i veřejnost byli velice
spokojeni.

Obr. 11. Překážkový běh
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Rok 1983 byl pro sbor trochu rušnější. Pomáhali při likvidaci množství malých požárů a účastnili se veřejných brigád, hlavně na čerpací stanici pohonných
hmot. Členové také pomáhali v JZD při sklizních řepy a při jiných pracích.
V tomto roce se konalo hodně svazových zájezdů, na kterých byli členové přítomni.
S vedením mládeže začali pomáhat vojáci. Mladí požárníci byli vedeni jako
pionýrský oddíl a účastnili se všech akcí pořádaných pro děti - hry ,,Plamen“,
závadu ,,Partyzánský samopal“ a jiných. V roce 1989 proběhla oslava
40. výročí založení pionýrské organizace a v držovickém háji byly pro děti
připraveny různé hry.
Sbor pořádal Masopustní ples. Postupem času k těmto akcím přidali i Babskou zábavu a Pochovávání basy, Mikulášskou zábavu a Dětský den.
Hasičská zbrojnice prošla množstvím úprav. Kromě přistavění skladu v roce
1980 bylo o pět let později přistavěno pánské WC a na zahradu byly zhotoveny
nové stoly a lavice se zastřešením.
Členové vzorně cvičili, kromě roku 1984 kdy se ženy neúčastnily soutěží
a roku 1985, ve kterém členové nejevili zájem a nenavštěvovali cvičení. V ostatních letech tohoto období cvičili muži, ženy i mladí požárníci výborně, na soutěžích se pravidelně umisťovali na nejvyšších příčkách a byli nejednou pochváleni.
Sbor vlastnil požární vozidlo AVIA 30 s veškerým vybavením a pojízdný dvoukolový vysouvací žebř.

Obr. 12. Vozidlo Avia 30

13

6. 1990 - 1999
Výbor pracoval ve složení: předseda J. Peška, F. Fryš, velitel S. Kypěna, jednatelka M. Kypěnová, pokladník J. Zabloudil, hospodář B. Pešák st., vedoucí mládeže K. Pešáková a A. Šnajdrová, strojník J. Dvořáček, kronikářka F. Dosedělová,
členové F. Doseděl, J. Peka, A. Sedláček, J. Herodek, I. Pešáková, K. Martinková,
A. Nevrla, B. Pešák ml., J. Sudený, O. Barnet.
Největší událostí pro SDH Držovice v tomto desetiletí byla oslava 100. výročí
založení sboru. Náročné přípravy probíhaly už v roce 1991. Členové opravili
závady na hasičské zbrojnice a zvelebili okolí zbrojnice a zahradu. Oslavy byly
zahájeny slavnostní členskou schůzí, na kterou byli pozváni zástupci sborů
z Vrahovic, Čelechovic, Domamyslic, Smržic a Jeseníku. Po ukončení schůze
členové položili pamětní věnce na hřbitov a k pomníku Padlých hrdinů v ulici SNP nedaleko hasičské zbrojnice. Následoval den otevřených dveří hasičské
zbrojnice a ukázka hasičské techniky. Členové předvedli ukázku vyproštění osob
z havarovaného vozidla. Před zbrojnicí a na zahradě byly připraveny hry pro
děti a bohatá tombola, večer byl uskutečněn Hasičský bál. U příležitosti oslav
byli někteří členové vyznamenáni Čestným uznáním OV SDH, Uznáním za
příkladnou práci pro sbor a byly uděleny medaile za věrnost (za 50 let členství
A. Stokláskovi).
Smutnou událostí v r. 1997 bylo úmrtí kronikářky Františky Dosedělové.
Z důvodu malého zájmu členů sbor nepořádal téměř žádné kulturní akce.
Kromě posezení v zahradě hasičské zbrojnice chtěl sbor uspořádat ještě tradiční
Hasičský ples. Obecní sál byl však vrácen majitelce a ta ho sboru odmítla pronajmout, takže z plesu sešlo.
I když se členové sboru neúčastnili sportovních soutěží, pomáhali při požárech a pořádali sběr kovového odpadu. Jediné řádně cvičící družstvo bylo
ženské, to bylo dobře připravené a na soutěžích se umísťovalo pravidelně na
předních příčkách.

7. 2000 - 2011
V tomto období pracoval výbor ve složení: J. Peška, F. Valenta, T. Doležel,
K. Kobzová, M. Kypěnová, D. Valentová, S. Kypěna a čestný člen F. Doseděl.
Od sportovních soutěží členové sboru sice více méně upustili, tím spíše se
však věnovali kulturním akcím, práci pro obec a vzdělávání zásahové jednotky. Členové zásahové jednotky byli nápomocni při povodních v Praze-Velké
Chuchli 2002. Za tuto pomoc jim byl z Prahy zaslán děkovný dopis. Dále pak
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pomáhali při povodních v letech 2005 a 2007, při drobných požárech v obci
i okolí a čistili studny občanům.
V roce 2000 členové sboru vymalovali hasičskou zbrojnici a opravili zastaralá plynová kamna. V roce 2004 prošla hasičská zbrojnice další velkou opravou.
Díky píli člena výboru Tomáše Doležela a získaných ﬁnančních prostředků od
města Prostějov byla realizována přístavba hasičské zbrojnice. Byly přistavěny
nové schody do společenské místnosti, kuchyňka, WC, sprchy a v garáži uzamykatelný sklad. Stará dřevěná věž na sušení hadic byla nahrazena novou kovovou
věží. Hasičské vozidlo bylo kvůli svému stáří a špatnému technickému stavu
opravováno téměř každý rok.
Rok 2001 nebyl pro náš sbor dobrovolných hasičů šťastný. Sbor si udělal
velkou ostudu, protože si členové nenašli čas, aby navštívili valné hromady
ostatních SDH na které byli pozváni a ani se nám bohužel nepodařilo najít náhradu za odchozího vedoucího mládeže a tímto důsledkem se doposud pracující
mládež rozpadla.
Na podzim roku 2001 se členové SDH účastnili oslav u příležitosti 130. výročí založení SDH Jeseník. V tomto roce obdrželi od přátel SDH Jeseník darem
dvoukolový přívěs.
V roce 2002 sbor oslavil 110. výročí založení, ale oslavy se z organizačních
důvodů (pro nedostatek pracujících členů) a chybějících ﬁnančních prostředků
nekonaly.
Kulturní život v obci ale zaznamenal velký rozkvět. V roce 2002 jsme obnovili
spolu s TJ Sokol Držovice a Svazem chovatelů drobného zvířectva tradici bruslení na sokolském hřišti a zajišťoval nástřik a údržbu ledové plochy. V letech 2003
- 2005 pořádali členové sboru spolu s ostatními organizacemi v obci Dětský den.
TJ Sokol v této tradici pokračuje a SDH Držovice začal v roce 2006 pořádat akci
pro děti Pálení čarodějnic. O rok později přidali členové sboru k Čarodějnicím
podzimní akci pro děti Uspávání broučka s lampionovým průvodem a o další
rok později Pohádkový les. Tyto akce se zatím drží a těší se nemalé účasti. V roce
2011 se pořádal první ročník akce s názvem Stezka odvahy, aneb kdo se bojí nesmí do lesa a věříme, že i tato kulturní událost u nás zdomácní.
Od roku 2003 členové aktivně pomáhají s přípravou akcí ostatních spolků,
např. Výstavy drobného zvířectva Svazu chovatelů. Také dělají požární dozor při
těchto akcích a požární asistenci při obecních ohňostrojích.
Sbor pořádal akce i pro skupinu mladých hasičů, např. cyklistické výlety, výlet
na letecký den do Přerova, sáňkování ve Spálově (s tamějším SDH máme družbu), raftování na Plumlovské přehradě, Setkání dětí se zdravotním postižením
s dětmi z Prostějovska v Hamrech.
V roce 2006 se obec Držovice odtrhla od města Prostějova. Nové vedení obce
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zpočátku dobře spolupracovalo hlavně se zásahovou jednotkou. Pro členy zásahové jednotky bylo pořízeno nové velice kvalitní vybavení. Členové zásahové
jednotky pracují pro obec ve svém volném čase a rádi pomáhají ostatním občanům, kteří jejich pomoc potřebují.
I po osamostatnění obce hasičská zbrojnice doznala změn. Na staré, tedy původní části hasičské zbrojnice byly vyměněny okna a byla také provedena oprava
fasády vč. jejího zateplení. Dále byl podepřen strop v garáži hasičské zbrojnice,
vybudováno odsávání výfukových spalin zásahového vozidla, úprava skladu
na šatnu zásahové jednotky a spousta dalších drobných ač významných úprav.
Byla také provedena úprava terénu před hasičskou zbrojnicí (zámková dlažba),
i úprava posezení a střechy na zahradě hasičské zbrojnice.
Rok 2007 byl pro nás velmi náročný. Sbor oslavil 115. výročí svého vzniku.
Bylo uděleno několik vyznamenání : Řád sv. Floriána F. Doseděl, Odznak sv. Floriána S. Kypěna, Stužka za 50 let věrnosti F. Doseděl, A. Přikryl, M. Šindelář.
V roce 2007 byl uvolněn z funkce starosty sboru J. Peška, který tuto funkci
zastával od roku 1982 a novým starostou byl zvolen L. Hrazdil ml.
V roce 2010 ukončil členství velitel T. Doležel, na jeho místo byl zvolen
S. Kypěna.
Na jaře roku 2011 se ujala dosud dlouhodobě neobsazené funkce kronikářky
Hana Doleželová a k příležitosti Sjezdu rodáků obce Držovic a 870. výročí založení obce, kroniku zpětně dopsala a dále vede.
V roce 2011 pracuje výbor v tomto složení: starosta L. Hrazdil ml., místostarosta F. Valenta, velitel S. Kypěna, pokladní K. Kobzová, hospodářka
M. Kypěnová, jednatelka H. Weinerová, členové výboru P. Hejč, M. Prokop,
revizor P. Blažková.
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Výbor SDH Držovice:

Hrazdil Lubomír ml., starosta SDH

František Valenta, náměstek starosty SDH
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Svatopluk Kypěna, velitel SDH

Kamila Kobzová, pokladní SDH

Marie Kypěnová, hospodářka SDH
18

Hana Weinerová DiS., jednatelka SDH

Pavel Hejč, člen výboru SDH

Miroslav Prokop, člen výboru SDH
19

Pavla Blažková, předseda revizní komise

V tomto roce, roce 2011, se nám také podařilo získat ﬁnanční příspěvek od
Olomouckého kraje na pořízení slavnostního praporu SDH Držovice k příležitosti oslav 120. výročí založení sboru dne 12. 5. 2012.
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Vzpomínka
Vážené sestry a bratři hasiči, v našem sboru SDH Držovice je několik významných osobností, na které je nutno si při této příležitosti vzpomenout i přesto, že někteří již nejsou mezi námi a také na to, kolik obětovali svého volného
času a úsilí k rozvoji hasičské myšlenky.
Pan Peška Jiří
Narozen 26. ledna 1944. Je členem SDH Držovice od roku 1973. Po svém
vstupu byl zařazen do zásahové jednotky. Zastával funkci starosty SDH Držovice
a po několik let zastával různé funkce jak ve sboru, tak na úrovni okresu Prostějov. Řád sv. Floriána mu byl udělen v roce 1999.
Pan Sedláček Alois
Narozen 21. Června 1913. Naším členem se stává hned po skončení války.
Zapojoval se do činnosti sboru. Byl nápomocen všude tam, kde mu to jeho zdravotní stav dovoloval. Řád sv. Floriána mu byl udělen v roce 2003, zemřel 30. října
2003.
Pan Doseděl František
Narozen 28. října 1936 v Domamyslicích. Členem SPO Držovice se stal
v letech 1952. Zprvu pracoval jako člen zásahové jednotky. Za svoji poctivou
a obětavou práci ve sboru byl zvolen velitelem sboru. Byl velmi aktivním členem
a zúčastňoval se všech akcích pořádaných sborem. Pomáhá své manželce při výcviku mladé hasičské generace. Byl příkladným a obětavým a oddaným hasičem.
Při odchodu do důchodu odevzdává funkci velitele mladším členům. Za dobrou
práci mu byl udělen titul Čestný velitel SDH. I nadále zůstává čestným členem
SDH Držovice. Nositel Řádu svatého Floriána od roku 2007 a titul zasloužilý
hasič mu byl udělen v roce 2005.
Pan Svatopluk Kypěna
narozen 10. ledna 1945 v Džovicích. Členem SPO Držovice od roku 1961
a stal se hned i členem výboru. Je stále velice aktivním členem a je také členem
jednotky sboru. Za jeho obětavou a poctivou práci mu byla udělena celá řada
ocenění z nichž nejvýznamnější je Medaile sv. Floriána udělena v roce 2007.
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Závěr
Po celou dosavadní historii se sbor neobešel bez přízně obce a hlavně štědrosti řady veřejných či anonymních sponzorů naší velmi prospěšné činnosti.
Sbor prošel od svého založení velkým vývojem a stále se vyvíjí. Z bohatých
protokolních záznamů vyčte každý, že činnost hasičského sboru byla po celý čas
velmi bohatá, že pomoc při četných požárech v obci i mimo ni byla nestranná
a nezištná a že hasiči byli vždy pamětliví hesla: Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci. Členové sboru se vždy snažili pomáhat občanům Držovic a okolí. Během své
existence přečkal sbor několik režimů a vždy byla snaha pracovat co nejlépe pro
lidi a chránit jejich životy a majetek. I když měl sbor i slabší chvíle a nemohl pro
nezájem členů fungovat tak jak by měl, stálí členové se snažili pracovat tak, aby
se občané cítili pořád bezpečně. Za to jim patří velký dík.
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Obr. 13. Hasičská zbrojnice v současnosti

Obr. 14. Vozidlo Avia 30
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Obr. 15. Pohádkový les

Obr. 16. Sportovní družstvo
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Obr. 17. Pálení čarodějnic, průvod směrem na hájenku

Obr. 18. Pálení čarodějnic (dřívější velitel Tomáš Doležel)
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Obr. 19. Uspávání broučka

Obr. 20. Uspávání broučka - lampionový průvod
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Obr. 21. Cyklistický výlet

Obr. 22. Bruslení
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Obr. 23. Povodně Držovice rok 2006

Obr. 24. Výcvik JSDH Držovice
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Obr. 25 Stezka odvahy, aneb kdo se bojí nesmí do lesa

Obr. 26. Stezka odvahy, aneb kdo se bojí nesmí do lesa
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Obr. 27. Raftování

Obr. 28. Dětský den 2011
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Obr. 29. Dětský den 2011 ukázky

Obr. 30. Šatna jednotky sboru
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Obr. 31. Šatna jednotky sboru

Obr. 32. Část jednotky sboru
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Obr. 33. Sběr kovového odpadu

Obr. 34. Oslavy 60. výročí založení SDH Držovice r. 1952

33

Obr. 35. Oslavy 60. výročí založení SDH Držovice r. 1952

Obr. 36. Oslavy 60. výročí založení SDH Držovice r. 1952
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Obr. 37. Oslavy 60. výročí založení SDH Držovice r. 1952

Obr. 38. Dostavba hasičské zbrojnice v roce 2004
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Obr. 39. Dostavba hasičské zbrojnice v roce 2004

Obr. 40. Členi SDH likvidují staré schdiště
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Obr. 41. Starosta p. Peška, velitel sboru Svatopluk Kypěna, Pavel Kuda
a Petr Večeřa na již neexistujícím schodišti.
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Poznámky
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Poznámky
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Poznámky
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Informace byly čerpány z hasičské kroniky a zápisových knih. Almanach nositelů řádu Sv. Floriána a Titulu Zasloužilý hasič při Okresním sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Prostějov
Zpracoval: členové výboru SDH Držovice
Tisk: Reklama, tiskárna Cheops

