Činnost sboru v roce 2013
Vážené sestry, bratři a milí hosté
dovolte mi, abych přednesl zprávu za uplynulý rok 2013.

V roce 2013 měl sbor 67 členů. Z toho 21 žen a 28 mužů a 18 dětí.
Náš sbor se pravidelně scházel každé druhé úterý v měsíci na členských schůzích.

Leden
5. ledna se všichni členové SDH Droždín sešli na výroční valné hromadě. Mladí hasiči
zpestřili program svým vystoupením.

V lednu náš sbor navštívil výroční valné hromady dalších sborů, splnili jsme si tím milou
povinnost a dozvěděli jsme se více o činnosti okolních sborů.

Únor
8. února se konal tradiční hasičský ples. Sál praskal ve švech už 19:15 a kapela musela začít
hrát dříve. Mladší hasiči měli vystoupení s názvem Welcome to Holywood (Vítejte
v Holywoodu) – zazněly hity např. z filmu Titanic a Rocky (nevím který díl), největší úspěch
sklidila zvedačka z filmu Hříšný tanec. Starší hasiči se ponořili do bazénu ve fešných
plavkách v podobě akvabel. Nemusím snad zdůrazňovat, že nám to všem slušelo a našlo se i
pár příznivců, co nás pozvali na panáka. Obě vystoupení měla úspěch i na okolních
hasičských plesích (Chválkovice, Velká Bystřice, Křelov). Skupina Profil hrála až do 3 hodiny
ranní.

Dle našich propočtů vyšlo vodění medvěda na 23. února. Což bylo o 14 později dle
správných propočtů. Masky se sešly ve 12 hodin u hasičské zbrojnice, hrála kapela
Příkazanka. Hned z kraje průvodu si nás vyhlédla redaktorka z televizních zpráv na TV Prima.
Udělala se mnou rozhovor, což asi nebyl nejlepší nápad. Bohužel, jsem se viděl večer
v televizi. Po 5 hodinách jsme se vrátili zpět na základnu, čekalo nás taneční vystoupení ve
Chválkovicích a ve Velké Bystřici.

Březen
V sobotu 9. března ženy slavily v hasičské zbrojnici MDŽ. Jako poděkování za činnost ve
sboru jsme si pro ně připravili malé občerstvení a s malou kytičkou karafiátů. O pohoštění
se postaral bratr Spáčil, Konečný a Zbořil.

11. března zemřel bývalý dlouholetý člen našeho sboru Karel Netopil. 16. března v 15 hodin
nastoupilo naše pohřební komando SDH Droždín do baziliky na Sv. Kopečku k uctění jeho
památky. Čest jeho památce.

31. března se náš sbor podílel na zajištění 19. ročníku Velikonočního průvodu z Droždína na
Sv. Kopeček.

Duben
22. dubna se náš člen Jarda Pečinka vzdělával ve věcech získávání dotací a darů od firem.

Květen
2. května sestra Marie Prášilová převzala významné ocenění SHČMS Zasloužilý hasič.
Slavnostní předání se konalo v ÚHŠ v Přibyslavi za přítomnosti nejvyšších představitelů
SHČMS včetně starosty Karla Richtera.

25. května se zástupci našeho sboru (já a zástupce starosty – moje maličkost a sestra
Prášilová Marie) účastnili oslav 120 let založení SDH Chválkovice. Ve 13 hodin se do
slavnostního průvodu připojil zbytek zástupců našeho sboru s autem (bez řidiče). Průvod
prošel až na hasičský plácek. Od 14 hodin byla ukázka mladých hasičů a následovala volná
zábava s dechovou hudbou Dolanka.

26. května se naše ženské sportovní družstvo zúčastnilo okresního kola v požárním sportu
v Přáslavicích. Pod příslibem veselé kofoly od bratra Spáčila smíšené družstvo SDH Chvádrož
zabralo a umístilo se na krásném 3. místě. Odměnu zatím neobrželo.

Červen
1. června jsme doprovodili k oltáři našeho kamaráda bratra Tomáše Mikšíka. Vzal si slečnu
Evičku Goldovou. Stáli jsme v obřadní síni za oddávajícím, byla to krása pohledět. Takovou
svatbu ještě na olomoucké radnici neměli. Před radnicí jsme pro novomanžele přichystali
s SDH Chválkovice malou překážkovou dráhu. Odpoledne byla připravena svatební hostina
na plácku ve Chválkovicích, kde program zpestřil Milda Přecechtěl a já – cikánské dítě, které
bylo vnucováno ženichovi. Nevěsta zářila štěstím v gumákách což byla α ω celé akce.

2. června se konalo na hřišti v Droždíně dětské odpoledne ve spolupráci se Sokoly, KMČ a
floorbalisty. Pro děti byly připraveny soutěže a atrakce. Náš sbor měl na ukázku auto v celé
parádě, střílení ze vzduchovky a srážení kuželek pomocí čerpadla. Děkujeme SDH Lošov za
přistavení cisterny a ukázku vozu. Na závěr dětského byla připravena pro děti oblíbená
pěna.

28. června jsme byli svědky uzavření manželství sestry Ivety Pavlitové s Josefem Pírkem –
dobrovolným hasičem z SDH Chválkovice. Obřad se konal v Dolanech.

Červenec
6. července byla oslava 120 let založení SDH Lošov. Začátek oslavy proběhl ve standardním
duchu, ovšem po VVH se rojela pravá hasičská šou. Soutěže, které připravili bratři z Lošova,
obveselovaly nejen bratry z okolních sborů ale i místní obyvatele. Naši zástupci v soutěžích
exelovali. Nejpřesnější motači hadice C byli sestra Prášilová Jana a Spáčil Petr. Nejlepší
nasávačka z kojenecké lahve – Pavlínka Becková. Nedílnou součástí povedené akce bylo
slunečné počasí.

Srpen
31. srpna.
Vyvrcholením naší činnosti v roce 2013 byly oslavy 120 let založení SDH Droždín. Roční
příprava se zúročila. Valné hromady se účastnili významní hosté. Pro veřejnost se otevřela
hasičská zbrojnice, kde si mohli občané prohlédnout naši techniku. Průvod obcí zahájil
senátor Martin Tesařík. Odhalení pomníku manželům Zedníkovým byl pro všechny
přihlížející nevšední zážitek. Pomník se podařilo rekonstruovat z příspěvků KMČ Droždín. Ve
14 hodin odstartovaly soutěže na sk pro JSDH města Olomouce. Na hasičské netradiční
soutěže jsme použily nové překážky zakoupené z dotací Olomouckého kraje. Večerní zábavu

se skupinou Querkus si užil nejeden rockový fajnšmekr (Rockeři – 9. 8. opět letos
v Droždíně). Oslavy zakončil ohňostroj věnovaný firmou Pyroart.

Září
7. – 8. září soutěž v Bratislavě Rusovcích. Bratři ze Slovenska posunuli zahájení letošního
ročníku na 12 hodin. Tuto skutečnost však zatajil bratr Spáčil ostatním účastníkům. Proto
příjezd v 9 hodin ráno do Rusovců byl pro všechny velkým překvapením. Místní hasiči
teprve vstávali. 3 hodinový náskok jsme využili k rozbalení tábora a tréninku pití lihovin.
Celkově jsme skončili na 4.místě a mezi zahraničními účastníky na místě 1. Trénink se
osvědčil a rozhodli jsme se v něm pokračovat i v příštích ročnících. Při slavnostním ukončení
jsme předali dary od Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc (propagační
materiály města a piva Litovel). Večerní posezení probíhalo až do ranních hodin, někteří
nový členové (Zeloš) usnul až druhý den ve 14 hodin v autě. Jazykové bariéry byly přítěží do
1. promile. V neděli pro nás bratři připravili exkurzi v elektrárně Čunovo. Po obědě jsme se
odebrali domů.

Tradiční hasičský zájezd se konal 13. – 15. září. Cílem byly Vysoké Tatry. První den jsme
navštívili vodní elektrárnu Liptovská Mara a pivovar Poprad. Smat našich účastníků
zájezdníků překvapil obsluhu i přes varování sestry Prášilové, která hodinu předem
připravovala nevěřící číšníky. Během exkurze jsme vypili tři sudy piva. Polovina zájezdu
tento pivovar navštívila i v sobotu. Dopoledne jsme se v sobotu vydali do hor. Start byl na
Štrbském plese. Cílem výpravy byl vrchol Rysy, po probdělé noci vrchol dosáhlo pouze 5
zúčastněných. Zbytek ukončilo svoje trápení na Popradské plese a vrátilo se zpět. V neděli
jsme navštívili státní Spišský hrad. Nevědomky navigátora bratra Spáčila jsme zastavili 2 km
pod hradem. Po výstupu před hradní bránu jsme zjistili, že přímo před hradem je neplacené
parkoviště. Všichni ocenili chladivý mok značky Šariš.

Prosinec
6. prosince jsme společně s KMČ uspořádali první ročník mikulášské nadílky
s rozsvěcováním vánočního stromu. Pro děti byly připraveny balíčky, pro dospělé punč za 10
Kč. K čertovi pro balíček si nechtěli jít rodiče, natož tak děti. Věřme, že z toho zážitku
nebudou mít naše děti trvalé následky.

14. prosince proběhlo vánoční posezení pro členy SDH Droždín. Ve 14 hodin se sešli dříve
narození, v 18 hodin je vystřídala mladší generace. Drobné dárky, které si účastníci donesli

pro stromeček, rozzářili tváře obdarovaných. Vypilo se rekordní množství punče (20 litrů).
Důvod je prostý, vařil jsem ho já. Alfa omega celého večírku.

V tomto roce Vám i Vašim rodinám přeji hodně zdraví, úspěchů, lásky a spokojenosti.

