Zpráva o činnosti SDH Želízy za rok 2019
(VVH, Želízy, 17.1.2020)
Vážení bratři a sestry, milí hosté, náš sbor k 31.12.2019 měl 122
členů. Z toho 37 členů jsou děti ve věku do 18 let, na které jsme velmi
hrdí, a dělají nám samou radost. Více o kroužku mladého hasiče a
úspěších Vám přednese vedoucí mládeže Iveta Brabcová ve své
zprávě.
Výbor SDH Želízy se zpravidla scházel každý první čtvrtek v měsíci,
a to vždy po radě OORM, případně dle potřeby. Nyní mi dovolte ve
zkratce sdělit činnost sboru za uplynulý rok.
V lednu roku 2019 jsme se tu sešli na Výroční valné hromadě našeho
sboru za rok 2018. Účast byla hojná a tančilo se a pilo až do ranních
hodin.
Únor byl ve znamení opravy a údržby techniky JPO. Vedoucí
mladých hasičů se soustředili na přípravu dětí na blížící se závody.
Pro některé členy byl však v duchu příprav hasičského plesu. Dále
jsme společně se školským, kulturním a sociálním výborem obce
uspořádali turnaj v Člověče, nezlob se.
Celý březen jsme aktivně připravovali hasičský ples, který se konal
23.3.2019 v sokolovně ve Vysoké. Ples byl skoro vyprodaný, což nás
velice těší. Kapela nás opět bavila až do ranních hodin, snad jste si ho
všichni užili.
V dubnu jsme, již tradičně, pořádali závody v požárním útoku, a to jak
pro muže tak ženy. Závody se konaly 27.4.2019. V úterý 30.4.2019
jsme na place u Lierů uspořádali „pálení čarodějnic“.
V květnu jsme měli v plánu uspořádat II. ročník „Živého člověče
nezlob se“, ale bohužel na to nebyl prostor. Celý květen jsme se
připravovali na blížící se sezónu požárních útoků pro mladé hasiče,
což se nám ve výsledku vyplatilo.

Dne 2.6.2019 naše SDH ve spolupráci s SDH Mlazice uspořádalo II.
ročník „Setkání přípravek“. Toto setkání sklidilo opět velký úspěch a
stalo se tak druhou hasičskou soutěží, kde působíme jako hlavní
pořadatelé.
V létě jsme obci Želízy pomohli s uspořádáním dětského dne a také
jsme byli pozváni na dětský den do Tupadel. Našim cílem je také
rozvíjet preventivně výchovnou činnost a získávat nové členy z řad
dětí, jelikož děti jsou naše budoucnost.
V listopadu jsme pro Vás uspořádali podzimní degustaci vín
z vinařství Vondrák a taneční zábavu pod vedením hudební skupiny
BONUS. Účast byla nad očekávání hojná a všechny stoly byly
obsazené, což nás velmi potěšilo. Degustace vín se tak stane další
akcí, kterou budeme na Vaší žádost opakovat.
Začátkem prosince jsme se s obcí Želízy podíleli na uspořádání
mikulášské nadílky „otevření pekelné brány“, která se i přes mírnou
nepřízeň počasí vyvedla tak, jak měla.
Tímto bych ráda poděkovala vše členům i nečlenům za pomoc při
akcích a činnostech SDH Želízy. Velké poděkování patří 3 hlavním
partnerům a sponzorů, a to Jiřímu Marvánkovi, Františkovi Staňkovi a
Martinovi Lierovi, kteří nás pravidelně a dlouhodobě podporují.
DĚKUJEME. Děkujeme také drobným sponzorům, bez kterých
bychom také nemohli být tam, kde jsme nyní. Podpora Vás, lidí, co
nás podporují a věří v naší činnost, nás velmi těší.
Přeji Vám do nového roku zdraví, štěstí, lásku a spokojenost.
Děkuji za pozornost!

