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Zpráva o činnosti SDH Držovice za rok 2020 

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

 I přes vysokou zaměstnanost členů sboru se nám stále daří pořádat vlastní kulturní akce pro 
děti a pomáhat ostatním organizacím ale i obci při pořádání jejich akcí a věříme, že to tak bude 
i nadále, samozřejmě s podmínkou, že překonáme všechny nástrahy a restrikce spojené 
s onemocněním covid 19. 

Doufáme, že to co máme za sebou, nás v následujícím roce nečeká. Budeme se snad již 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 32 mladých hasičů. 

Bohužel, rok 2020 nepřinesl pouze radostné chvíle, dne 22. června nás opustil dlouholetý člen 
sboru, ale i člen jednotky pan Ludomír Hrazdil. Bohužel 16. října nás opustil i bratr Alois 
Přikryl, který do sboru vstoupil v listopadu 56 a 18. 12. také dlouholetý člen pan Vítězslav 
Kobza. Prosím Vás nyní o minutu ticha k uctění jejich památky. Děkuji. 

 

 

 

Rok 2020 

…. Vážení a milí, s lítostí musíme oznámit, že naše činnost byla na bodu mrazu. Ať jsme 
sebevíc chtěli a to jsme chtěli, nešlo nic dělat se skutečností a přítomností onemocnění Covid – 
19. Máme za to, že jsme na tom všichni stejně. Počáteční nadšení šlo ihned do útlumu a všudy 
přítomné obavy a také opatření s pojená s nákazou nás pronásledovaly na každém kroku. 

Snad můžeme zmínit konání sběru kovového odpadu, který se nám podařilo uskutečnit, dále 
jsme uspořádali soutěž TFA na místním dětském hřišti 29. 8. a pomohli jsme obci 
s uskutečněním prvního ročníku nohejbalového turnaje, mmj. Jsme se sešli s našimi jubilanty a 
oslavili s nimi jejich výročí.  
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K činnosti dětí se vyjádří vedoucí KMH, ale činnost je neuspokojivá, ale zase vzhledem 
k opatřením se nedá nic dělat. Jímá nás obava z toho, že až toto skončí, tak mladí už o činnost 
nebudou jevit zájem. Obava je, zdá se, oprávněná. Uvidíme. 

Členové sboru i jednotky je v rámci pomoci během vládních opatření aktivně zapojili u Litovle, 
dále při povodních u Šumvaldu. Více o činnosti jednotky SDH Vám sdělíme ve zprávě o 
činnosti JSDH. 

Jak jsme již v obecním zpravodaji zmínili, během roku 2020 jsme přišli o hájenku, kterou jsme 
využívali ke konání našich kulturních akcí. Situace je to nemilá, ale musíme se s tím poprat a 
akce přizpůsobit novým podmínkám. 

Slova na závěr,…letošní rok nebyl rokem plným akcí, ale byl plný pomoci druhým, 
odpracována byla spousta hodin, přestože akce musely být úplně zrušeny. Věříme, že společně 
v roce 2021 dokáže udělat krok vpřed a porazit všechny překážky, které se nám rok 2020 
nadělil, a my jim museli čelit. 

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.  

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. 

 


