
Zpráva činnosti SDH Drozdov za rok 2014 
 
Rok 2014 začal, tak jako každý rok, přípravou cisterny na STK a 
Výroční valnou hromadou SDH. 
Dále jsme se zúčastňovali výročních schůzí ostatních sborů okrsku. 
 
V únoru probíhalo školení velitelů a strojníků. Toto je důležité, 
abychom měli zásahuschopnou jednotku a mohli vyjíždět k požárům.  
Probíhaly také běžné opravy a údržby na technice, výzbroji a výstroji. 
Koncem února jsme začali společně s MS Holý Vrch připravovat již 
tradiční Masopust, který se konal 1.března.  Počasí se vydařilo, přišlo 
hodně masek i přihlížejících, a myslím, že se akce celkově povedla. 
 
Dne 14. března 2014 v 16,00 jsme byli Krajským operačním 
střediskem hasičského záchranného sboru přizváni k lokalizaci požáru 
II. stupně. Jednalo se o požár lesa a přilehlého travního porostu 
v katastru města Žebrák. Naše zásahová jednotka se zúčastnila zásahu 
v počtu 9. hasičů. K výjezdu byla použita cisterna i Mitsubishi. 
 
V dubnu jsme uspořádali sběr železného šrotu. 
28. dubna jsme s technikou zasahovali u požáru u rodinného domu 
v Drozdově a zároveň při bleskové povodni. 29. dubna probíhalo 
čištění studní u povodní zasažených domů, úklid sklepních prostor a 
nádvoří obecního úřadu. 
Naše zbrojnice byla kompletně vytopena a zabahněna. Museli jsme 
znovu okopávat zdi, malovat a uklízet. 
 
V květnu jsme se zúčastnili Okrskové soutěže v Újezdě, kde naše 
družstvo skončilo na krásném druhém místě.  
10.5. v 8 h se konalo čištění koupaliště. Letos bylo náročné. Po teplé 
zimě bylo koupaliště hodně zaneseno a ucpala se výpusť, takže jsme 
museli bahno a řasy vyvážet bagrem na břeh koupaliště. Akce se 
protáhla a poslední z nás odcházeli z koupaliště po 16 hodině. 
 
V červnu jsme pomáhali zajišťovat Dětský den. Naše stará garda se 
zúčastnila soutěže Zálužského poháru vítězů v  Záluží - Pod lípami. 
Členové našeho sboru se také zúčastnili přátelské návštěvy v obci 
Drozdov u Šumperka, kde místní hasiči slavili 120 let od založení.  



 
V červenci jsme se především věnovali údržbě techniky a výzbroje. 
Dodělávali jsme opravu zbrojnice, která byla zdevastována po 
povodních.  
 
V srpnu jsme uspořádali již druhý ročník Prázdninového posezení u 
hasičů. I tato akce se vydařila a rádi bychom v ní pokračovali i 
v dalších letech. 
 
V srpnu jsme se také účastnili soutěže O pohár starostky obce Záluží 
opět v Záluží - Pod lípami.  
 
V září jsme připravovali zásahový vůz Mitsubishi na STK. Také jsme 
na cisternu namontovali kropící lištu a dva světelné stožáry. 
Byli jsme povoláni k požáru skládky komunálního odpadu 
v Hořovicích. 
 
 V říjnu jsme se zúčastnili pravidelného námětového cvičení tentokrát 
v Újezdě, kde došlo k nácviku zásahu při požáru školy, tzn. záchrana 
dětí i dospělých a následná první pomoc. 
 
V listopadu jsme pořádali spolu s Obecním úřadem a MS Holý Vrch 
Drozdovské světélkování. Lampiónový průvod obcí zakončený na 
hřišti ohňostrojem a opékáním vuřtů, předcházelo položení věnce 
k pomníku padlých  v 1.světové válce.  
 
V prosinci jsme se zúčastnili Rozsvěcování vánočního stromu na 
návsi, kde vystoupili děti z Mateřské a základní školy. Pomáhali jsme 
škole se stavěním kulis. Zajišťovali jsme občerstvení a uzavření silnic, 
aby nedošlo k nehodě. Po besídce jsme se začali připravovat na 
Vánoční troubení.  
 
 
 
 
 
 



V loňském roce se nám podařilo získat krajskou dotaci na vybavení 
zásahové jednotky. Byly dokoupeny helmy, boty a obleky. 
 
Naše jednotka byla v roce 2014 u osmi zásahů – oheň v Točníku, 
skládka v Záluží, dům v Drozdově, 2x komín v Drozdově, 2x padlý 
strom, povodně v Drozdově. 
Jednotka čítá 10 členů, je vyškolená a díky dotacím i vyzbrojena a 
vystrojena. Na většinu těchto zásahů jsme byli vyzváni operačním 
důstojníkem z Kladna. 
V současné době ještě doděláváme obložení stěn ve zbrojnici. 
  
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se podílejí na 
činnosti sboru. A zvlášť vyzdvihnou ty, kteří zde tráví většinu svého 
volného času. Chtěl bych také poděkovat obecnímu zastupitelstvu za 
finanční podporu, bez které bychom nemohli fungovat.  
 
 
L. Homolka 
Starosta SDH 

 

 

      

                                      


