
 ZPRÁVA O ČINNOSTI  
JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ DRŽOVICE ZA ROK 2020 

 
 

Vážené sestry a bratři, vážení hosté,  
dovolte mi, abych Vás seznámil s uplynulým rokem, jak po stránce organizačního řízení, to 

znamená výcvik, odborná a technická příprava tak operačního řízení, to jsou zásahy.  
Jsme jednotka s místní působností kategorie JPO V. (5) 
Naše jednotka je k dnešnímu dni složena z dvanácti členů. (k 30. listopadu 2020 ukončil 

členství v JSDH Pavel Hejč, po 13. letech aktivní služby) 
 
Ve funkčním složení: velitel, zástupce velitele, dvou velitelů družstev, šest strojníků, technik, 
technik ochrany obyvatelstva a tři hasiči. (u několika členů jsou zdvojené funkce) 

Po stránce odbornosti jsme vyškoleni takto, pět obsluhovatelů motorových pil, pět nositelů 
dýchací techniky a pět členů má kurz základů zdravotních znalostí. 

 
Výcvik se měl řídil podle schváleného "Ročního plánu pravidelné odborné přípravy a školení JSDH 
Držovice na rok 2020 a dle směrnic GŘ HZS pro výcvik jednotek PO " 

 
Jednotka se pravidelně, mimo prázdniny, schází první středu v měsíci k teoretické přípravě a třetí 
středu v měsíci k praktickému výcviku.  
K této činnosti se musí připočítat i školení či výcvik pořádaný ÚO HZS PV (územní odbor 
hasičského záchranného sboru Prostějov) a námětová cvičení, soutěže a závody.    
Takto probíhal výcvikový rok až do vypuknutí COVID epidemie a s tím nastavením hygienicko-
epidemiologických opatření. Dne 12. března byl vyhlášen nouzový stav s řadou omezení pro 
občany a podniky. 
 
Značně se omezil i náš výcvik, a bylo-li nutné pracovat na technice či jinak zabezpečit chod či 
pohotovost jednotky, stýkali jsme se v malých skupinkách (družstvech), aby se zamezilo 
případnému onemocnění celé jednotky. 
Ale chod jednotky, tak jako i IZS a potažmo celé naší společnosti musel, byť omezeně a za 
dodržení různých i nepochopitelných a místy i protichůdných nařízení, zachován. 
Že tomu tak bylo, potvrzuje následující výčet výjezdů či akcí. 
 
5. ledna – požár, ul. Sebastiniho – odpadky v neobydlené stavbě. 
24. února – technická pomoc, ul Fibichova, smrk po větrné smršti se uvolnil z kořenů a svým 
náklonem hrozil pád na sousední pozemek se zahradním domkem. 
29. února – požár, ul. Anenská, požár kompostéru po vysypání popela. 
23. března – ostatní mimořádné události – epidemie. Činnost a spolupráce dle pokynů PČR na 
zajištění lokality Litovelsko. 
5. května – požár, ul. Konečná, požár NA v motorovém prostoru. 
14-15. června – technická pomoc, úklidové práce po povodni. Práce s ANK (automobil nákladní, 
kontejnerový) na likvidaci následků přívalových povodní.  
Převážně odvoz odpadového materiálu ze Šumvaldu na skládku v Troubelicích (v neděli 14.6. - 6 
jízd a pondělí 15.6 10 jízd). 
2. července – ostatní pomoc, Hamry. Plnění protipovodňových pytlů pískem dle požadavků a 
pokynů HZS ÚO Prostějov. 
10. července – technická pomoc, řeka Romže, odstranění naplavenin. 
19. srpna – technická pomoc, ul. Konečná, likvidace vosího hnízda 
4. září – technická pomoc, ul. Olomoucká, likvidace sršňů 
14. října – ostatní pomoc, monitoring potoku. Členové jednotky v pravidelných intervalech po celou 
noc prováděli kontrolu stavů vodních toků na katastru obce Držovice.  
Kontroly probíhaly na Českém potoce, Vykličce a Romži, kontroloval se vzestup hladin, čistota 
koryta od naplavenin, propustnost pod mosty a možnost rozlití z koryt u nízkých břehů. 



17. listopadu – ostatní pomoc, řeka Romže, odstranění naplavenin. 
28. prosinec – požár, ul. Konečná, požár OA v motorovém prostoru. 
 V prosinci se také uskutečnilo závěrečné přezkoušení všech členů jednotky, formou písemných 
testů.  
Tato činnost je dobrovolná a každý člen výjezdové jednotky je kdykoli ochoten obětovat svoje 
volno, pohodlí a teplo domova proto, aby pomáhal občanům postiženým požárem, povodní a jinou 
mimořádnou událostí.  
Ke své náročné práci, ale také potřebujeme kvalitní vybavení a jeho udržování. 
I v letošním roce obec pokračovala úspěšně v získávání dotací a za finančního přispění 
Olomouckého kraje se objednala generální oprava PPS 12 (přenosná požární stříkačka). Celková 
cena opravy 116 765 Kč z dotace Olomouckého kraje 56 000 Kč. 
Nezbytnou součástí činnosti jednotky, krom výcviku je i starost o věcné i technické prostředky. Na 
údržbě či opravách všeho co k zásahu potřebujeme, se podílí všichni členové jednotky.  
 
 
Na závěr mi milí hosté, členové jednotky i sboru, dovolte poděkovat za všechen ten čas, který 
„hasičině“ věnujete.  
 
 
              
 
                                                                                     Velitel jednotky Držovice  
                                                                                          Svatopluk Kypěna 


