
 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti SDH Čížkov za rok 2017 
Pro 127.Výroční valnou hromadu SDH v Čížkově ze dne 20.ledna 2017. 

SDH Čížkov se jako každý rok zaměřil na dvě oblasti činnosti. Za prvé to bylo vlastní 
poslání sboru na poli prevence a přípravy k boji s ohněm, a za druhé na společensko - 
kulturní a sportovní činnost. 

Vlastní poslání sboru se naplňovalo poměrně střídmě a řekněme si na rovinu i těžko. 
Sbor se zúčastnil pouze okrskového cvičení dne 4.6.2016 v Čečovicích, kde obsadil třetí 
místo, které mu zaručovalo i účast v okresním kole. Tam se však sbor nezúčastnil pro 
nedostatek mužů v družstvu. Bohužel nemohu vzpomenout ani účast na Memoriálu 
Slávy Horníka v Sedlišti, ani účast na nočním cvičení v Přešíně a konečně ani účast na 
oslavách 110. Výročí založení SDH v Železném Újezdu . Je to důsledek chybějící věkové 
kategorie 20 – 30 let, která je pro tuto činnost bezpodmínečně nutná. Nu a jsem-li nyní u 
skeptického hodnocení situace, musím konstatovat, že není dobrého výhledu do dalších 
let, protože kromě již zmíněné , v úvozovkách řečené soutěžní generace, chybí nám, a to 
je velmi vážné, i generace dětí, která by pro tuto činnost v budoucnu dorostla. Ale 
takový je vývoj na naší vesnici a nepostihuje to jen hasičskou činnost. Pro hasičství 
vůbec je důležité, že tam, kde jsou v tomto směru lepší podmínky, pracují s mládeží 
k obrazu svému, ale i k potřebě a zaměření hasičů vůbec. Na nás nyní leží zodpovědnost 
za SDH Čížkov, abychom se nedočkali jen postupného stárnutí členstva a konstatování 
špatné situace. Sestavit ze dne na den družstvo dětí nebo mládeže není možné, ale 
můžeme tyto a nejen tyto iniciativy, podpořit účastí na hasičských akcích a i tím šířit 
zájem mládeže o tuto nezastupitelnou činnost. O významu hasičské pospolitosti ani 
nemluvě. SDH Čížkov si do vínku, s podporou Obecního úřadu v Čížkově, dal přetěžký 
a vážný úkol – zřídit jednotku dobrovolných hasičů obce. O složitosti a nákladovosti 
takového počinu nechci vůbec mluvit, protože toto téma včetně rušení zásahovosti SDH 
obecně , všichni znáte a slyšíte o tom v hasičské praxi dnes a denně. Já to zmiňuji hlavně 
z toho důvodu, že hasiči zařazeni do tohoto týmů na sebe berou velkou zodpovědnost a s 
tím spojenou časovou náročnost díky různým a povinným školením. A budou-li to hasiči 
převážně z řad SDH Čížkov, budou mít ještě dostatek dalšího času, chuť a iniciativu pro 
práci v soutěžním družstvu již tak časově náročné? A k tomu ještě klasická černá 
hasičská práce jako péče o zbrojnici výstroj a výzbroj. Zde musím apelovat právě na 
hasičské poslání již z dob vzniku SDH, hasičskou pospolitost a v neposlední řadě 
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potkávání se na všech hasičských akcích minimálně v rámci  okrsku Čížkov a utužování 
přátelství bratra hasiče s bratrem hasičem. Nemohou se proti tomu stavět ani 
malicherné půtky, které při těchto akcích vznikají a mnohdy, bohužel, i déle přetrvávají. 
Ale věřím, že v SDH Čížkov je dostatečná síla, zkušenost a neopominutelné 
kamarádství, které nás posílí, posiluje a dává naději na další dlouhou a úspěšnou 
činnosti historicky slavného SDH Čížkov 

V oblasti společensko- kulturní a sportovní je sbor naopak velmi úspěšný. Tradiční 
hasičský bál je ozdobou společenského dění v Čížkově, hasiči jsou nedílnou a přední 
silou v pořádání dalších akcí jako MDŽ, sousedských posezení, vycházek a besed. Pro 
rok 2017 mají před sebou velké sousto a to je akce, která jistě překročí regionální 
význam. Jedná se o výročí 100 let první světové války, v jehož rámci bude v Čížkově 
3.června 2017 velká slavnost spojená s pietní vzpomínkou na spoluobčany ze všech částí 
obce Čížkov, kteří museli do války narukovat v rámci rakousko- uherské armády a 
z nichž se mnozí již nevrátili. Dnes nám jejich jména připomínají pietní místa, pomníky 
a kaple. Slavnost bude spojena s posvěcením obecního a hasičských praporů. Touto akcí 
bychom chtěli připomenout i historickou událost která svědčí o slovutnosti našeho sboru 
a od které letos uběhne 120 let. Dne 11.července 1897 se v Čížkově konala XIX. řádná 
valná hromada župní hasičské jednoty na českém jihozápadě. 

Bratři a sestry hasiči, naši předchůdci nám dali do vínku činnost, která se za dlouhá léta 
existence příliš nezměnila. Ochranu majetků bližních i svých a v neposlední řadě 
společenská činnost. Přes všechny objektivní potíže a příčiny je jen na nás a na našem 
zájmu, abychom tuto nezadatelnou činnost nadále uskutečňovali a rozvíjeli. 

Děkuji Vám za pozornost.  

Jednatel sdh Čížkov Ing. Zdeněk Tomášek 


