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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH DRŽOVICE ZA ROK 2018 

Vážení hosté, sestry a bratři dovolte, abych vás seznámil s činností sboru dobrovolných hasičů 

Držovice. 

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.  

V roce 2017 jsme oslavili 125. let od založení našeho sboru. Oslavy nebyly tak velkolepé jako 

v roce 2012, ale je nutné si v dnešní době takové jubileum připomenout.  

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. 

Doufáme, že to co máme za sebou, máme i před sebou. Budeme se věnovat výcviku členů, 

mládeži, práci na pořádání kulturních akcí, práci na technice. A to nejdůležitější je udržet si 

akceschopnost a dobré vztahy s občany obce a samotnou obcí.  

Co se týče činnosti sboru, je třeba říct, že hojně využíváme různé granty a dotační tituly pro 

činnost neziskových organizací a dotační programy podporující činnost dětí, kterých máme 

díkybohu dost, baví je to a chodí za námi rády.  

Je nutné tuto činnost podporovat a vychovat si tak další generaci, která v této dobrovolné 

činnosti bude pokračovat. Víme, že dnes mládež zaujmout je těžké a ne všichni máme ochotné 

členy, kteří by se této náročné činnosti mohli naplno věnovat. Více o činnosti mládeže uslyšíte 

ve zprávě vedoucí kolektivu mladých hasičů. 

 

V současnosti má náš sbor 39 mužů, 24 žen a 30 mladých hasičů. 
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Rok 2018 

Po delší pauze, kdy nám počasí nepřálo, se nám díky píli našich kluků, byť jen na pár dní, 

podařilo vytvořit led na dětském hřišti. Děti i dospělí ho s radostí uvítali, věříme, že se to podaří 

i tuto zimu.  

Dne 3. března proběhl sběr kovového odpadu. Bohužel se na této akci pořádané sborem 

podepsalo mrazivé počasí a také to, že si občané raději odvezou sběr sami. 

V dubnu, jsme po delší pauze uspořádali „pálení čarodějnic“.  Této akci předcházela brigáda na 

hájence, která se konala 21. dubna. Byli jsme mile překvapeni kolik čarodějnic a čarodějů se 

našeho sletu zúčastnilo. 

V soboru 24. března se členové sboru aktivně podíleli při odstraňování náletových dřevin na 

cestě, směrem na Olšany. Ruku k dílu přiložilo 18 členů sboru a obecní zaměstnanci. Sice 

nebylo nejtepleji, asi jen 8°C, ale u práce jsme se zahřáli. Udělalo se kus práce. Jistě v této 

činnosti budeme pokračovat. Hned za 14 dní poté proběhla akce „Ukliďme si Držovice“. Kde 

naši členové sboru, omladina, zástupci obce a jiných spolků společně ruku v ruce uklízeli okolí 

Držovic. Tuto celostátní akci je nutné podporovat. 

Náš pracovní rok pokračoval, v květnu kdy členové sboru pomáhali při „stavění máje“ a 

samozřejmě také při jeho „kácení“. Dále jsme opět místnímu spolku chovatelů pomohli při 

stavění klecí na tradiční výstavu drobného zvířectva, a obci při pořádání „hodové zábavy!“. 

Hned 2. června 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 zaplacená spokojenými úsměvy stovky dětí!  Sotva 

se červen přehoupl do své druhé poloviny, čekala nás další akce! A to Okrsková soutěž, která 

se uskutečnila 17. června od ranních hodin na místním fotbalovém hřišti. I přes to, že se naše 

mužstvo neumístilo na bedně, nás to od další práce neodradilo. Nutno přiznat, že jsme nebyli 

100procentně připraveni a soutěž doprovázela menší improvizace, ale i tak bylo všechno v 

pořádku. V odpoledních hodinách po vyhlášení výsledků soutěže nám byl od obce Držovice 

předán automobil zn. Ford a knězem Glogarem byl slavnostně posvěcen. Více se dozvíte ve 

zprávě jednotky sboru.  
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V červnu naši členové předvedli techniku na „sportovním dnu“, který pořádali Sokoli.  

Letní měsíce jsou pro mnohé měsíce dovolených a zaslouženého odpočinku. Ale letos jsme 

udělali výjimku a dne 5. srpna jsme uspořádali „setkání jubilantů“ na zahrádce hasičské 

zbrojnice. Akce se zúčastnilo všech 7 pozvaných oslavenců, kteří oslavili své kulaté nebo půl 

kulaté narozeniny a byli starší 50 let. Bylo to velice příjemné setkání, panovala dobrá nálada a 

tuto akci jsme zařadili na náš seznam kulturních událostí. 

V letních měsících také probíhaly brigády na hájence v Držovickém háji, kde pořádáme naše 

kulturní akce. Ve svém volnu dobrovolníci vymalovali sál, provedli pokládku podlahy, výměnu 

osvětlení. Je třeba se o ni starat, kde bychom jinak pořádali naše akce.  

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 7. září. Počasí nám přálo a báli se všichni, nejen ti malí. 

Výkony účinkujících byly obdivuhodné.   

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. Využili jsme krásného počasí a skvělé nálady 

návštěvníků a opekli jsme poslední špekáčky této sezóny. 

K příležitosti oslav 100. výročí založení Československa obec uspořádala ve dnech od 25. 10. 

do 4. 11. výstavu v prostorách hlavního sálu Obecního domu. Nejen náš sbor, ale i ostatní 

spolky v obci tak dostaly možnost se prezentovat a ukázat občanům svoji historii a vývoj spolku 

po současnost. Bylo se na co koukat. 

Letos toto ale není poslední akcí roku. Uspořádali jsme ještě „pingpongový turnaj“, který se 

uskutečnil v sále Obecního domu v Držovicích. Přihlásilo se 18 soutěžících a započalo se 

sportovní klání. Potěšilo nás, že o této akci věděli až v Žešově, který měl mezi soutěžícími 

svého „koně“. 
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Slova na závěr,…letošní rok byl opět rokem plným akcí a pomoci druhým, odpracována byla 

spousta hodin. 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 zase náročný. 

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 už dnes, tak vám chci popřát jménem celého sboru, krásné a klidné 

prožití Vánočních svátků a do Nového roku mnoho sil a hlavně pevné zdraví. 

Děkuji Vám za pozornost. 

     


