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ANOTACE 

V mé absolventské práci se dozvíte, jakou práci vykonává Sbor dobrovolných hasičů 

Držková (SDH Držková), kolik věcí potřebují k zásahu. Také si můžete přečíst krátký 

rozhovor se starostou SDH Držková, s kronikářem SDH Držková  

a s profesionálním zlínským hasičem. 

 

ANOTATION 

In my graduation thesis, you will learn what the Volunteer Firefighters of Držková 

(SDH Držková) performs and how many things they need to do their work. You can also 

read a brief interview with Mayor SDH Držková, a chronicler SDH Držková and  

a professional Zlín firefighter. 
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1. ÚVOD 

Ve chvíli, kdy nám pan ředitel zadal úkol napsat na libovolné téma absolventskou 

práci, tak jsem hned věděla, o čem budu psát. Mé téma je Sbor dobrovolných hasičů Držková 

(SDH Držková). Téma SDH Držková jsem si vybrala proto, že jsem asi 5 let členem SDH 

Držková a cvičím na okrskovou soutěž. Také pořádají mnoho akcí, na kterých je vždy 

zábava. Více se dozvíte ve zbytku mé práce. 
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2. PRÁCE HASIČŮ 

Hasiči musí vykonávat těžkou, nebezpečnou a namáhavou práci. Pomáhají jak lidem, 

tak i zvířatům. Člověk, který je v nouzi a potřebuje pomoc, zavolá právě hasiče. Když se 

někoho zeptám, co dělají hasiči, tak mi odpoví, že hasí požár. To má pravdu, ale ne úplnou. 

Práce hasičů je různorodá. Nejen, že jezdí k požárům, ale také pomáhají při různých 

živelných pohromách, jako jsou třeba povodně, popadané stromy, sesuv půdy, atd. Další 

výjezdy jsou ke zvířatům, například k uvízlé kočce na stromě nebo zásah při útěku 

nebezpečného zvířete do měst. Také pomáhají při pátrání ztracených osob nebo dopravní 

nehodě. Dobrovolní hasiči musí vykonávat stejnou práci jako profesionální, jen s tím 

rozdílem, že dobrovolní hasiči vše vykonávají ve své volném čase. 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/FirePhotography.jpg
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3. VYBAVENÍ 

Každý správný hasič musí mít správné vybavení. Začneme od toho nejhlavnějšího. 

 

3.1 Oblečení 

Přilba - Hasičská přilba je určena k ochraně hlavy hasiče. Musí obecně vykazovat tyto 

specifické odolnosti: mechanickou, tepelnou, chemickou a elektrickou pevnost. 

 

Kukla - Kukla slouží k ochraně proti ošlehnutí hlavy plamenem a rovněž jako ochrana proti 

nepříznivým povětrnostním vlivům. 

 

Zásahový oděv - základní požadavky na oblek: tepelná odolnost, mechanická odolnost, 

nepronikavost, schopnost odvádět vnitřní vlhkost, do určité míry chemická odolnost, 

poddajnost materiálu, ze kterého je oblek ušit, antistatická úprava materiálu, vhodné 

konfekční provedení (neomezující pohyb, vhodné zapínání, optimální umístění kapes, 

zvýrazňující prvky apod.). Oblek se skládá ze tří vrstev:  

 První vnější vrstva chrání hasiče proti působení vnějších vlivů u zásahu. 
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 Druhá vrstva je bariérou proti vlhkosti a průniku vody k další vrstvě  

a k tělu hasiče. 

 Třetí vrstva, tzv. termální bariéra, chrání hasiče před působením vnějšího tepla a proti 

prochladnutí. Musí však zůstat suchá, protože jinak dochází k hromadění vlhkosti 

přímo u těla hasiče a při vysoké vnější teplotě by docházelo k vytváření páry a hasič 

by byl vystaven tzv. tepelnému stresu. 

 

Boty - Hasičské boty jsou vodovzdorné bezpečnostní boty nevytvářející jiskry. Požadavky 

na obuv: odolné proti jakémukoliv tlaku, nárazu, při různých teplotách  

a při různém počasí. 
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Rukavice - Rukavice musí ochránit hasiče proti: kontaktnímu teplu, účinkům otevřeného 

plamene, sálavému teplu, průniku vody, mechanickým rizikům (oděr, propíchnutí, 

proříznutí). Při všech ochranných vlastnostech rukavice nesmí nijak omezovat možnost 

práce hasiče, tzn., že musí mít především dostatečnou manipulační schopnost (schopnost 

uchopit předmět). 

 

Uniforma – Každý hasičský sbor má svoji uniformu, ve které chodí na nějaké formální akce. 

Na rukávech uniformy musí být označena hodnost, například poručík, kapitán, a podobně. 

Také musí být na viditelném místě nášivka, ze kterého hasičského sboru dotyčný hasič je. 
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3.2 Dopravní prostředky 

Hasiči musí mít správný dopravní prostředek, aby mohli jezdit na různé druhy 

výjezdů. Když jedou k povodním, mají připravený motorový člun, a také nafukovací čluny. 

Aby mohli pomáhat ve výškách, mají speciální auto s dlouhým žebříkem. Pokud jedou do 

terénu, musí mít auto terénní, které vyjede všude. Také musí samozřejmě mít auto s velkou 

nádrží na vodu. 
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3.3 Technické vybavení 

Hasiči potřebují mnoho různých věcí. Mezi nejzákladnější věci, které musí hasiči 

mít, aby mohli hasit, patří hadice, které jsou několik metrů dlouhé, prudnice, ze kterých 

stříká voda, pilu jak na stromy, tak na sklo, kleště na odštípnutí, například kapoty auta, různá 

kladívka podobně. 
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4. ROZHOVOR S POR. ING. MARCELEM MAHĎÁKEM, 

PROFESIONÁLNÍM HASIČEM ZE ZLÍNA 

1. Jak jste se dostal k Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje? 

Když jsem byl ve 4 ročníku na Vysoké škole, začal jsem se intenzivně zajímat o trh práce, 

abych si našel zaměstnání ještě před dokončením navazujícího magisterského studia. V den 

ukončení zkouškového období zimního semestru 5. ročníku jsem se podíval na oficiální web 

HZS Zlínského kraje a v sekci Výběrová řízení jsem zjistil, že tento bezpečnostní sbor hledá 

kolegu na pozici vrchní inspektor krizového řízení. Jelikož mě tato problematika po dobu 

studia velmi zajímala, a také tomu byly věnovány některé předměty, neváhal jsem  

a hned následující den jsem přihlášku včetně všech potřebných náležitostí na personální 

oddělení HZS Zlínského kraje zanesl. Do týdne po podání přihlášky jsem byl kontaktován s 

informacemi, kdy se uskuteční výběrové řízení. O tuto pozici se ucházelo cca 60 osob. Po 

prvotním pohovoru jsem byl do 2 dnů kontaktován, že jsem byl vybrán do užšího kola  

a postupuji dál ve výběrovém řízení. Následovalo přezkoušení fyzické zdatnosti,  

tj. vytrvalostní a silová disciplína měřená na čas.  

Hned druhý den jsem společně s dalšími uchazeči absolvoval psychologické vyšetření, které 

obnášelo cca 2 000 otázek v písemné podobě, dále cca 2,5 hodiny testů na počítači, verbální 

testy a na závěr pohovor s psychologem. Zde spousta uchazečů vypadla a již nemohlo dál 

pokračovat. Po splnění těchto požadavků jsem byl odeslán k toxikologickému vyšetření do 

Ústřední vojenské nemocnice v Brně. Za 3 týdny jsem obdržel výsledek testů, které byly 

negativní, a následně jsem byl odeslán na celkové vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice 

v Brně. Zde probíhala kompletní prohlídka a také další psychotesty. Následně proběhl ještě 

další pohovor s budoucím služebním funkcionářem, to z důvodu, že z 60 uchazečů zůstali 

ještě 3. Po proběhlém pohovoru jsem byl ve lhůtě do 1 týdne kontaktován s tím, že jsem ve 

výběrovém řízení uspěl a byl mi sdělen termín nástupu. 

 

2. Jak dlouho jste příslušníkem HZS Zlínského kraje, a zaznamenal jste nějaký kariérní 

postup? 

U HZS Zlínského kraje pracuji od května 2011. V závěru roku 2011 jsem byl povýšen do 

hodnosti poručíka, takže jsem nyní komisař krizového řízení. 
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 3. Byl jste vy, případně někdo z rodiny, dříve členem Sboru dobrovolných hasičů? 

Ano, můj děda i otec byli po dlouhou dobu členy Sboru dobrovolných hasičů obce Podkopná 

Lhota. Já jsem do sboru vstoupil v podstatě ve stejnou dobu, jako k HZS Zlínského kraje. 

 4. Účastníte se nějakých cvičení, případně přednášek? 

Je to součást mé práce. Účastním se nejen cvičení krizových štábů, ale také společně  

s kolegy z odboru cvičení pořádáme. A to především pro jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů. V rámci školení lektorujeme také vzdělávání velitelů JSDHO, případně starostů 

jednotlivých obcí v rámci Zlínského kraje. Mimoto se objevuji také na některých akcích pro 

veřejnost v rámci preventivně výchovné činnosti či přednáším na konferencích zabývajících 

se bezpečností. 

 5. K jakým typům událostí jezdíte? 

To je různé a v podstatě nikdy nelze předem očekávat, kde se zrovna daný den vyskytnu. 

Někdy jsem povolán do štábu velitele zásahu (např. při požáru 103. budovy v areálu SVIT), 

jindy jsem pro změnu povolán do povodňové komise, a když už je opravdu velký problém, 

jsem povolán do krizového štábu. Nelze předem odhadnout, co budu muset daný den řešit. 

Např. při řešení evakuace osob žijících v blízkosti muničního areálu jsem byl povolán ve 

20:20. Hodinu předtím jsem se s manželkou procházel po vánočních trzích na náměstí Míru. 

Koupil jsem si punč s tím, že si ho v klidu vychutnám doma. Přišel jsem domů, převlékl se, 

společně s manželkou jsme si sedli na gauč, a když jsem se chtěl napít punče, zazvonil 

telefon a už jsem běžel do práce. Přihřátý punč jsem si vychutnal až o 2 dny později. 
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5. OKRSKOVÁ SOUTĚŽ 

Každoročně pořádá 9. okrsek Lukovského podhradí Okrskovou soutěž. Do  

9. okrsku Lukovského podhradí patří sbory dobrovolných hasičů z Držkové, Kašavy, 

Vlčkové, Lukova, Lukovečka a Fryštáku. Principem okrskové soutěže je naučit děti vše, co 

musí dělat profesionální hasiči. Je určen pro děti, které zajímá, a mají rády hasičský sport. 

Soutěží se ve dvou disciplínách: útok a štafeta. V týmu musí být minimálně 7 osob, může 

být smíšené i jednotné družstvo. Většinou se soutěží v kategoriích: žáci, ženy, muži, dorost.  
Další 

 Další 

 

 

http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BZHNjbjAzMzUuanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjIxODJ%2BZ2FsZXJpZX4xfjI2OX5vWQ%3D%3D&width=1023&height=768
http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BZHNjbjAzNDUuanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjIxODN%2BZ2FsZXJpZX4xfjI2OX5vWQ%3D%3D&width=1023&height=768
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Útok 

V útoku musí družstvo nachystat na základnu potřebné vybavení, jako je mašina, 2 savice, 

koš, hadice B, rozdělovač, hadice k rozdělovači, 4 hadice C a 2 prudnice. Aby tekla voda, 

musí být vedle základny káď s vodou, ze které se voda savicemi čerpá. Když je vše 

nachystané, odstartuje rozhodčí závod. Cílem je co nejrychleji pospojovat a roztáhnout 

hadice a trefit terč.  
Další 

 

 

 

 

 

http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BZHNjbjAzNTAuanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjIxODZ%2BZ2FsZXJpZX4xfjI2OX5vWQ%3D%3D&width=1023&height=768
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Štafeta 

Štafeta se přičítá k útoku. Ve štafetě soutěží jen 4 z týmu. První běží přes lávku  

a předává prudnici, druhý přeskakuje překážku a předává prudnici třetímu. Třetí musí 

přenést Minimax (hasicí přístroj) a předá prudnici poslednímu. Ten musí nasucho spojit 

rozdělovač, dvě hadice, zapojit prudnici a doběhnout do cíle. 
Další 

 Další 

 Další 

http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BZHNjbjAzNzMuanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjIxOTd%2BZ2FsZXJpZX4xfjI2OX5vWQ%3D%3D&width=1023&height=768
http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BZHNjbjAzNzYuanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjIxOTl%2BZ2FsZXJpZX4xfjI2OX5vWQ%3D%3D&width=1023&height=768
http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BZHNjbjAzNjAuanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjIxOTN%2BZ2FsZXJpZX4xfjI2OX5vWQ%3D%3D&width=1023&height=768
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Další 

 

 

 

  

http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BZHNjbjAzNTcuanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjIxOTF%2BZ2FsZXJpZX4xfjI2OX5vWQ%3D%3D&width=1023&height=768
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6. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DRŽKOVÁ  

6.1 Historie 

Sbor dobrovolných hasičů v Držkové byl oproti okolním sborům založen relativně 

pozdě, teprve v roce 1936. Než byl založen vlastní hasičský sbor, pomáhali u mnoha požárů 

sami sousedé, někdy byli přivoláni hasiči z Kašavy nebo z Vlčkové. Absence vlastních 

hasičů byla nejvíce pociťována ve 30. letech minulého století. Série velkých požárů tehdy 

započala 1. července 1932.  Snad právě z důvodu ochrany majetku a pomoci při živelných 

pohromách byl 27. září 1936 na ustavující schůzi založen sbor dobrovolných hasičů 

v Držkové. Do sboru se přihlásilo 22 členů činných a 18 připívajících. Prvním starostou 

sboru se stal Valentin Javořík, který tuto funkci vykonával až do roku 1953, a náčelníkem 

(velitelem) se stal učitel Josef Dvořáček. Spolek se s přičiněním náčelníka J. Dvořáčka 

pustil ihned do práce s chutí a nadšením, a to i při velmi omezených finančních možnostech 

obce. Z výtěžku sbírek po domech, pořádání divadelních představení, hasičských zábav 

a příspěvků členů, byly pořízeny pracovní stejnokroje a později zakoupena stříkačka. 

Nově založený sbor musel hned na začátku své činnosti prakticky ukázat svou 

zdatnost. Zřejmě neopatrností dětí byla 27. května 1937 zapálena sláma na dvoře u Zuzaníků 

č. p. 5. Díky rychlému zpozorování mohla poprvé nová stříkačka zabránit zhoubnému 

požáru. 

V létě roku 1938 byla postavena potřebná hasičská zbrojnice s dřevěnou věží podle 

plánů stavitele Pavla Hvozdenského z Hvozdné. V průběhu druhé světové války museli 

členové sboru zajistit v obci denní pohotovost a také se konalo mnoho cvičení se stříkačkou, 

aby byl sbor schopen vyhovět požadavkům na něj kladených. Také výstroj a výzbroj musela 

být uchovávána v perfektním stavu. Tu kontroloval bratr zbrojíř Josef Červenka, také 

prováděl zkoušky stříkačky a přezkoušel stavy žebřů u domů v celé obci. V červenci 

1949 byly v Držkové poprvé zavedeny požární žňové hlídky. Hlídku tehdy konal každou 

noc po dobu žní vždy jeden hasič a jeden občan. V roce 1952 musel být sbor dobrovolných 

hasičů přejmenován na „místní jednotu československého hasičstva“ a rozdělen na část 

„členstvo jednoty“ a na „požární sbor“. Jednota tehdy vedla spolkovou, zábavní a kulturní 

činnost a výchovu dorostu. Výkonní hasiči pak tvořili požární sbor. Ruční čtyřkolová 

stříkačka sloužila sboru až do roku 1953, kdy byla 19. července slavnostně sboru předána 

nová dvoukolová motorová stříkačka. Kromě pomoci při požárech a jiných živelných 

pohromách, podle hasičského motta, „Bohu ke cti, bližšímu ku pomoci“, tvořili vždy hasiči 
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v obci také kulturní složku. K získání finančních prostředků pořádal sbor častá divadelní 

představení, kupříkladu v roce 1954 secvičili členové sboru divadelní hru Matka a hru 

Chudák manžel. Pro držkovské občany i přespolní pořádali hasiči množství zábav a výletů, 

a to až 6 zábav ročně (končinová, pomlázková, předhodová, hodová…), někdy i v obou 

hostincích v obci současně. 

Sbor pořádal v roce 1970 slavnost při příležitosti svěcení nové motorové požární 

stříkačky. Ta byla posvěcena před držkovskou kaplí P. Antonínem Andrýskem, kmotrou 

se stala Františka Tomečková z Teplice. Za dobu trvání sboru dobrovolných hasičů 

v Držkové mělo na činnost sboru vliv několik osobností, které nezištně a z vlastní iniciativy 

příkladně pracovali a obětovali sboru mnoho času. Ze zakládajících členů nutno zmínit 

Josefa Dvořáčka a Valentina Javoříka, později to byl třeba Josef Horsák nebo Rostislav 

Macík. Posledně jmenovaný vymyslel a uspořádal pod hlavičkou SDH v prosinci 

1997 první Živý betlém, který se v Držkové pořádá dodnes. Náš sbor se pravidelně účastní 

okrskových a jiných hasičských soutěží, kde obvykle platí za silného soupeře. V roce 

1966 se probojovalo družstvo držkovských žákyň až do okresního přeboru, kde vyhrálo třetí 

místo a získalo čestné uznání. V roce 2001 byla přerušena (z důvodu porouchání stříkačky) 

unikátní šňůra 17 let, co nebylo družstvo mužů poraženo na okrskové soutěži. 

Dnes sbor dobrovolných hasičů disponuje cisternovým vozem Tatra CAS 32 T 

138 (r. v. 1966), který zprvu sloužil jako zásahové vozidlo přímo v podniku Tatra 

v Kopřivnici, hasičským vozem Transporter DA VW (r. v. 2005), který byl pořízen 

a slavnostně posvěcen 23. října 2011. Dále sbor vlastní přenosnou stříkačku PSM 12 - 

1200l/min (r. v. 1974), plovoucí čerpadlo Honda a jiné pracovní prostředky (zásahové 

obleky, boty, přilby…), ale také svůj prapor, pořízený a slavnostně posvěcený na hodové 

mši v Držkové 29. září 2013. 

 

 

Zakládající členové 

SDH Držková 

v roce 1937 

 

http://www.drzkova.cz/data/editor/184cs_2.jpg?gcm_date=1408010078
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Cvičení před hasičskou zbrojnicí v Držkové 40. léta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slavnostní svěcení nové ruční čtyřkolové stříkačky 6. června 1937 

 

  

http://www.drzkova.cz/data/editor/184cs_6.jpg?gcm_date=1408010210
http://www.drzkova.cz/data/editor/184cs_4.jpg?gcm_date=1408010315
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6.2 Akce pořádané SDH Držková 

Každý rok pořádají držkovští hasiči mnoho zábavných akcí pro velké i malé. Některé 

akce pořádají na půl s obcí nebo jí pomáhají s přípravami.  

První akce, která bývá na konci února, je Končinová obchůzka. Dále pořádá obec Držková 

s hasiči Domácí zabijačku. Každý rok se můžete těšit na kácení máje, kde uvidíte  

i humorné scénky. SDH Držková také jezdí na okrskovou soutěž. Za držkovou cvičí žáci  

a muži. Po soutěži následuje soustředění hasičů 9. okrsku Lukovského podhradí, kde je 

připraveno plno soutěží a zábavy. Dříve se jezdívalo na soustředění na Rusavu na chatky, 

ale od minulého roku se jezdí do Vizovic na Reviku. S hasičema se taky jezdí na Svatý 

Hostýnek, kde projdeme křížovou stezku a stánky a před mší se všichni hasiči, kteří dojeli 

na Hostýn, shromáždí před kaplí s hasičskými prapory. O prázdninách se nejčastěji pořádají 

akce pro děti, jako je Dětský den, Putování za pokladem. Na podzim bývá Drakiáda. A 

v zimě Mikulášská obchůzka, rozsvícení vánočního stromečku a zdobení stromečku pro 

zvířátka. Nejkrásnější akce, která je pořádána je Živý betlém. Na toto vystoupení nacvičují 

děti vánoční básničky, písničky a scénky. 
Další 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Končiny 2017 

 
Další 

http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BcDEzMDAzMjQuanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjMwODZ%2BZ2FsZXJpZX4xfjMxMX5vWQ%3D%3D&width=1024&height=768
http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BcDEzMDA5NzcuanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjMxMzh%2BZ2FsZXJpZX4xfjMxMn5vWQ%3D%3D&width=1024&height=768
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Domácí zabijačka, 2017 

 
Další 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasičská pouť na sv. 

Hostýn, 2017 
Další 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavění máje, 2017 
Další 

http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BcDEzMjAwMDUuanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjMyOTN%2BZ2FsZXJpZX4xfjMyNX5vWQ%3D%3D&width=1024&height=768
http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BcDEzMjA0MjMuanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjMzNDJ%2BZ2FsZXJpZX4xfjMyNn5vWQ%3D%3D&width=1024&height=768
http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BcDEyNDA3NDcuanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjIwOTZ%2BZ2FsZXJpZX4xfjI2N35vWQ%3D%3D&width=1024&height=768
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Kácení máje, 2016 

 

Soustředění mladých hasičů, 2016 
Další 

 

 

 

 

 

 

 

Putování za pokladem, 2016 

 

http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BcDEyNjA0MDQuanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjI0MzF%2BZ2FsZXJpZX4xfjI3N35vWQ%3D%3D&width=1024&height=768
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Dětský den, 2016 

 

Další 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulášská 

obchůzka, 2016 

Další 

 

 

 

 

 

 

 

Živý betlém, 2016 

  

http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BcDEyOTA3NzMuanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjI3NjV%2BZ2FsZXJpZX4xfjI5N35vWQ%3D%3D&width=1024&height=768
http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BcDEzMDAwNDIuanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjI4MTZ%2BZ2FsZXJpZX4xfjI5OX5vWQ%3D%3D&width=1024&height=768
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6.3 Rozhovor s Davidem Flámem, starostou SDH Držková 

1. Proč jste se stal hasičem? 

Hasičem jsem už od dětství, u nás to je taková tradice, že pomalu každé druhé dítě je ve 

sboru hasičů, protože s dětmi cvičíme hasičský sport, jezdíme na výlety atd. 

2. Jak dlouho jste ve sboru SDH Držková? 

Jak jsem již říkal, v SDH Držková jsem již od dětství, mám dojem, že od 10 let. Ale když 

jsem bydlel mimo Držkovou, tak jsem ze sboru na 5 let vystoupil. Po návratu do Držkové 

jsem samozřejmě znovu vstoupil, a když počítám léta ve sboru i s dětstvím, tak už v něm 

působím nějakých 12 let.  

3. Kolik členů má sbor? 

Náš sbor má nyní 63 členů, ale s radostí můžu říct, že se k nám chtějí přidat další 

spoluobčané. Je to taková dobrá vizitka, že naši práci děláme dobře. 

4. Co jako dobrovolní hasiči musíte dělat? 

Jako dobrovolní hasiči přímo povinností moc nemáme, spíš je to o nás hasičích, co všechno 

dělat chceme. Myslím si, že náš sbor je aktivní hodně. Z hlavy nedokážu říct přesný počet 

všech akcí, ale v průběhu celého roku je jich mnoho. Do našich povinností můžu zařadit 

údržbu hasičské zbrojnice a výbavy. Je to činnost, která je důležitá, abychom vždy, když nás 

naši profesionální kolegové zavolají na pomoc, byli připraveni a mohli vyrazit. 

5. Jezdil jste s hasičema na soutěže? 

Když jsem ještě chodil na základní školu, tak jsem samozřejmě „cvičíval“ na soutěže, hlavně 

jsem tedy jezdil na okrskové. Ale jak jsem byl starší, tak spíš než soutěže jsem se začal 

zajímat o kulturní vyžití našeho sboru. 

6. Napadlo vás někdy, že se staneš starostou hasičů? 

To, že se jednou stanu starostou SDH Držková, mě nikdy nenapadlo. Hlavním důvodem 

bylo to, že jsem nebydlel v Držkové. Když jsem se znovu přistěhoval, tak zrovna bývalý 

starosta končil, a já jsem, sice trochu nezkušený, pomyslné žezlo převzal. 

7. Je to složitá práce, být starostou hasičů? 

Moc složitá práce to není. Spíš jde o to, starat se, aby sbor fungoval a plnil všechny zažité 

akce a tradice, které pořádáme. 

8. Co musíš jako starosta hasičů dělat? 

Možná teď vyvrátím předchozí odpověď, ale asi to záleží na povaze. Jak jsem již říkal, 

starosta se musí starat o to, aby sbor fungoval tak, jak má. Začínám hned na začátku roku 
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vypsáním potřebných papírů pro „naše nadřízené“ OSH Zlín. A pak se celý rok starám, aby 

každá akce, kterou pořádáme, v pořádku proběhla. Někdy je to trochu složitější, protože není 

vždy jednoduché zařídit, aby se sešel dostatek členů na různou pomoc, ale akce se nachystat 

musí, a tak to někdy zůstane hlavně na mě a na pár věrných členech. Dále musím hlídat, aby 

byla vždy připravena naše hasičská výzbroj. Obleky, helmy, boty i rukavice na svých 

místech, zásahová „mašina PS 12“ provozu schopná, v Tatře byla nafta a další.  

I když je na starost spousta věcí, tak mě hasičská činnost baví a dělám ji s naším heslem 

Bohu ke cti a bližnímu ku pomoci.  
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6.4 Nová kniha o SDH Držková 

V roce 2016 vyšla kniha „Historie sboru dobrovolných hasičů v Držkové“. Napsal ji 

kronikář Lubomír Marušák. Můžete se v ní dočíst, jak postupem času vznikal hasičský sbor, 

co se zde dělo atd. Kniha vznikla na doložených písemnostech a fotek, které zapůjčili občané 

z Držkové. Mnoho důležitých listin se objevily při úklidu hasičské zbrojnice. Při tvoření 

knihy pomohli i vzpomínky pamětníků. 
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6.5 Rozhovor s Lubomírem Marušákem, kronikářem SDH Držková 

1. Jak dlouho jsi ve sboru SDH Držková? 

Členem SDH Držková jsem od roku 2001, tedy 16 let. 

2. Proč ses nechal zapsat do SDH Držková? 

Do sboru jsem byl přihlášen, podobně jako většina dětí z Držkové, abych se mohl aktivně 

zúčastňovat hasičských soutěží. Jako malému se mi velmi líbil požární sport.  Spolu se svými 

vrstevníky jsme proto docházeli na pravidelné tréninky. Cvičil nás tehdy Stanislav Hercík, 

který se nám dokázal neuvěřitelně věnovat. Byli jsme moc dobrý kolektiv  

a myslím, že jsme za ty léta vyhráli několik okrskových závodů a získali řadu pohárů. Rád 

na to vzpomínám.  

3. Jak dlouho už děláš kronikáře? 

Tak to vím zcela přesně. Stalo se to 20. prosince roku 2014, kdy jsem byl rozhodnutím 

výroční valné hromady členů SDH Držkové ustanoven kronikářem sboru.  

4. Jak ses k tomu dostal? 

Současná hasičská kronika začala vznikat ještě o malou chvíli dříve, než jsem byl ustanoven 

kronikářem – a to v pátek 24. října 2014. Tehdy jsem si řekl, že je velká škoda, že se nikde 

nezapisují vtipné situace a nesmrtelné hlášky našich členů, a že si vlastně všechny tyto 

zážitky uchováváme pouze v naší paměti. Proto jsem si sedl k počítači a začal jsem psát, co 

jsem měl v živé paměti. Neobešel jsem se také bez vzpomínek jiných hasičů a písemných 

hlášení, protože jsem se chtěl vrátit v této kronice do roku 2010. Popsal jsem tedy velmi 

podrobně činnost našeho sboru za posledních pět let, včetně všech kulturních akcí, které sbor 

pořádal, brigád a zásahů při požárech a jiných živelných pohromách. Nyní již píši kroniku 

postupně. Vždy, když proběhne něco zajímavého, sednu večer k počítači  

a „za tepla“ si vše poznamenám. Na konci roku pak vše překontroluji, popřípadě upravím  

a celý roční zápis ručně přepíšu do velké kožené knihy, naší hasičské kroniky. 

5. Jak dlouho ti trvalo napsat knížku o sboru? 

Myšlenka napsat ucelenou publikaci o činnosti sboru od jeho počátků až po současnost 

vznikla díky třem impulzům. Tak zaprvé to byl úkol od okresního starosty SDH sepsat 

stručnou historii našeho sboru do připravovaného almanachu. Jen zmíním, že do té doby 

jsme nic o historii hasičů v Držkové neměli zpracovaného, tak záleželo jen na nás, jak se 

s úkolem popereme. Druhým impulzem byla ta neuvěřitelná skutečnost, že se podařilo najít 
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a dohledat opravdu velké množství různých listin, deníků, záznamů, knih a soupisů. No  

a posledním podmětem bylo blížící se výročí založení sboru. Text do knihy jsem psal přes 

prázdniny 2015. Mnohdy i několik hodin denně. Přesné číslo asi nedokážu odhadnout, ale 

myslím si, že to mohlo být kolem 120 – 150 hodin. Poté však bylo nutné ještě zkompletovat 

všechny historické i současné fotografie, které jsem chtěl v knize uveřejnit. Následovaly pak 

nekonečné korektury, které měly zajistit, aby se v hotové knize neobjevovaly gramatické 

hrubky. 

 6. Odkud jsi čerpal informace? 

Informace do knihy jsem čerpal z dochovaných písemností sboru (listiny, deníky, záznamy, 

soupisy atd.), z knihy Valašská dědina Držková a ze všech obecních, školních  

i osobních kronik z Držkové. Často jsem také musel vyrážet přímo do terénu a ptát se 

pamětníků a starších hasičů na to, co se nikdy nezapsalo. Na knize se tedy svými 

vzpomínkami podílelo až 20 lidí. 

7. Kolik knih už se prodalo? 

Celkově se vydalo 400 ks knih. Do dnešních dnů je pryč asi 100 kusů. Ne všechny se prodaly, 

některé byly věnovány darem. 

8. Kde můžeme tvoji knihu zakoupit? 

Mou knihu Historie SDH v Držkové si lze zakoupit na Obecním úřadě v Držkové. 
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6.6 Oslavy – 80 let SDH Držková 

Kolem 8 hodiny ráno, dne 3. 9. 2016 měli občané držkové hasičský budíček, protože se 

konaly oslavy k výročí 80 let od založení sboru. Na oslavy přijeli dobrovolní hasiči 

z Fryštáku, Lukova a Kašavy. Programem v hasičské zbrojnici byla ukázka starých listin, 

fotografií a věcí, které se objevily při úklidu hasičské zbrojnice nebo byly darovány občany 

z Držkové. Kdo chtěl, tak si mohl koupit knihu o historii SDH Držková nebo nějaké 

upomínkové předměty. Po prohlídce byl slavnostní průvod obcí. Došlo se ke kapličce sv. 

Václava, kde pan farář posvětil vyřezanou sochu sv. Floriána (patrona hasičů), kterou 

vyřezal Tomáš Procházka. Po mši se šlo na slavnostní schůzi, kde se rozdaly medaile  

a ocenění, četly se různé slavnostní proslovy, atd. Nakonec se šlo za obecní úřad, kde začala 

volná zábava jak pro velké, tak i pro malé. Hrála nám „Mrazivá Šála“  

a zatančila Zumba. Pro děti byly připraveny hry a soutěže. Pro zpestření přijeli profesionální 

hasiči ze Zlína, aby nám ukázali, jak se dostávají osoby ze zaklíněného auta  

a podobně. Druhý den do oběda pokračovala prohlídka v hasičské zbrojnici. 
Další 

 
Další 

 

 

 

Socha sv. Floriána, autor Tomáš 

Procházka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlídky starých listin v hasičské 

zbrojnici 

http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BcDEyNzA1NDguanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjI1MTB%2BZ2FsZXJpZX4xfjI4M35vWQ%3D%3D&width=1024&height=768
http://www.drzkova.cz/modules/tableadmin2/external/imageext_new.php?image=WG9%2BY3N%2BcDEyODAxMzIuanBnfmdhbGVyaWV%2Bb2JyYXpla19jb3VudGVyfjI1NTl%2BZ2FsZXJpZX4xfjI4M35vWQ%3D%3D&width=1024&height=768
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Slavnostní průvod 

obcí 

 

 

 

 

 

 

 

Svěcení sochy sv. 

Floriána 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní schůze 
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Rozdávání ocenění  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní řeč pana doktora 

Pavlištíka 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební skupina Mrazivá 

šála 
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D 

 

 

 

 

 

 

 

Taneční vystoupení 

Malé zumby 

 

 

 

 

 

 

Ukázka od 

profesionálních 

hasičů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyprošťování zaklíněné osoby při 

autonehodě    
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Foto s profesionálníma 

hasičema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volná zábava ve 

večerních hodinách  
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7. ZÁVĚR 

Jsem ráda, že jsem mohla napsat absolventskou práci právě na toto téma, protože 

jsem si uvědomila mnoho věcí. Zjistila jsem informace, o kterých jsem dříve vůbec 

nevěděla. Děkuji paní učitelce Pavle Holíkové jako vedoucí práce, také velmi děkuji panu 

Davidu Flámovi, Lubomíru Marušákovi a Marcelovi Mahďákovi. Doufám, že pro čtenáře 

bude má absolventská práce přínosná a někoho třeba inspiruje k tomu, aby se přidal do 

sboru dobrovolných hasičů. 
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