Události roku 2009

31. 12. – silvestrovský výšlap
18. 12. – účast na výroční valné hromadě na klečůvce
12. 12. – vánoční žákovský fotbalový turnaj – trnava
11. 12. – rozsvěcování vánočního stromu u nás v obci
4. 12.

– účast na výroční valné hromadě na želechovických pasekách

2. 12.

– fotbalový zápas proti SDH lípa

27. 11. – účast na výroční valné hromadě v lípě
21. 11. – účast na výroční valné hromadě v jaroslavicích
20. 11. – výroční valná hromada našeho sboru
13. 11. – návštěva dnu otevřených dveří HZS zlínského kraje
7. 11.

– setkání představitelů sborů okresu zlín – sazovice

31. 10. – instrukčně metodické zaměstnání velitelů jednotek SDH obcí – vizovice
17. 10. – pořádání hodů + hodová zábava večer
11. 10. – okrsková schůze – želechovice nad dřevnicí
10. 10. – okresní kolo hry plamen – podzimní (první) část – mladí hasiči
– hasičský bowling – sportaréna u jeleňa ve zlíně

25. – 27. 6. – výlet mladých hasičů do rekreačního střediska v trnavě
25. 9.

– kvalifikační školení vedoucích mládeže – ploština

5. 9.

– zakončená sezóny 2009 na střelnici

29. 8.

– soutěž v ludkovicích – muži, mladší žáci

22. 8.

– prodej na střelnici v průběhu erzety pindula na barum rally zlín

21. 8.

– účast na noční městské erzetě barum rally zlín jako pořadatelé

15. 8.

– 5. soutěž grand prix – želechovice nad dřevnicí

1. 8.

– 4. soutěž grand prix – želechovické paseky

25. 7.

– 3. soutěž grand prix – ostrata

18. 7.

– 3. ročník memoriálu aloise vítka na provodově – požární útok

11. 7.

– 2. soutěž grand prix – lípa

4. 7.

– pohárová soutěž mladých hasičů – zádveřice

28. 6.

– námětové cvičení v želechovicích spojené s ukázkou dálkové dopravy vody

27. 6.

– ukázka požárního útoku na dětském dnu v lužkovicích v podaní našich žáků

20. 6.

– pohárová soutěž žáků – želechovice nad dřevnicí

13. 6.

– žákovská ukázka požárního útoku na dětském dnu v želechovicích n. dř. pod sokolovnou

12. 6.

– pobyt na chatě miloňová – velké karlovice

30. 5.

– kácení máje v želechovicích nad dřevnicí na střelnici

29. – 31. 5. – školení vedoucích mládeže (druhá část) – jánské koupele
30. 5.

– 1. soutěž grand prix – klečůvka

16. – 17. 5. – okresní kolo hry plamen – jarní (druhá) část – vizovice – mladí hasiči
9. 5.

– okrsková soutěž – klečůvka – muži, mladší žáci

3. 5.

– návštěva XV. hasičské pouti na provodově

1. 5.

– prvomájový pohár mladých hasičů v šarovech – mladší žáci

30. 4.

– stavění májky v želechovicích nad dřevnicí na střelnici

25. 4.

– návštěva XVI. celonárodní hasičské pouti na svatém hostýně

12. 4.

– okrsková schůze v naší zbrojnici

21. 3.

– školení vedoucích mládeže (první část) – jánské koupele

14. 3.

– odborná příprava velitelů, strojníků a členů JSDH – vizovice

6. – 8. 3.

– lyžovačka na kasárnách – chata bačkárka (javorníky)

21. 2.

– hasičský bowling – sportaréna u jeleňa ve zlíně

14. 2.

– uzlovací soutěž 8. okrsku – jaroslavice – žáci

18. 1.

– výroční valná hromada 8. okrsku na klečůvce

11. 1.

– kandidatura některých hasičů do zastupitelstva naší obce

9. – 11. 1. – zabijačka – zbrojnice sdh želechovice nad dřevnicí
leden

– dělání ledu pod sokolovnou

