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 Vážené sestry, bratři a hosté, 
 
 dovolte mi, abych Vás přivítal na naší tradiční výroční valné hromadě, abychom 
zhodnotili činnost našeho sboru v uplynulém roce 2003. 
 
 První akcí tohoto roku bylo stavění Máje. Bohužel nám ji ale letos někdo 
pokácel. Tento fakt nám ale nezabránil uspořádat oslavu kácení máje, při které se 
sice nic nekácelo, ale přesto se všichni dobře bavili. Nedlouho poté jsem pořádali 
dětský den, na který se samozřejmě nejvíce těšily děti. A taky měly na co. Bylo pro 
ně přichystáno množství cen, které získaly za účast v soutěžích. Po příjemně 
stráveném dni byli všichni spokojení. 
 
 Jako každoročně jsme se zúčastnili mnoha soutěží. Nejdříve to byla okrsková 
soutěž na Klečůvce, následovaná řadou soutěží Grand Prix. Tyto se konaly postupně 
na Klečůvce, dále v Lůžkovicích, Prštném, Lípě, na Želechovických Pasekách a 
nakonec i u nás v Želechovicích. Všude jsme se umístili na prvním místě až na Lípu 
a Paseky, kde se nám již tradičně nevedlo. Avšak celkově jsme se v Grand Prix 
umístili na výtečném prvním místě. 
 
 Letos se v Želechovicích konala soutěž o Pohár primátora města Zlína, a to 
7. 6. 2003. Na soutěž jsme se připravovali již dlouho dopředu, a to jak po stránce 
organizační, tak i po stránce fyzické připravenosti na ni. Vše dobře dopadlo, 
organizace se povedla na výbornou, a za silné konkurence 12-ti týmů jsme obsadili 
vynikající první místo, za což jsme na rok získali putovní pohár a obdiv i uznání 
všech ostatních soutěžících sborů. Trať pro soutěž začínala na rovině, avšak po 
chvíli se stáčela do prudkého kopce, což některým týmům působilo technické potíže 
s dopravou vody. Naše umístění jsme po zásluze pořádně oslavili.  
 
 I letos jsme dodrželi tradici pořádání lidmi oblíbeného námětového cvičení, které 
se konalo v obvyklém pouťovém termínu. Ukázkou byli přihlížející velmi nadšeni, 
hlavně tím, že mohli na vlastní oči vidět dálkovou dopravu vody. Toto cvičení bylo 
náročné, ale zvládli jsme ho dobře a za to jsme spolu s ostatními zúčastněnými sbory 
sklidili zasloužený obdiv. Všem zúčastněným bratrům patří poděkování. 
 
 Bohužel nebyla jen zábava a soutěže, ale museli jsme vyjet i k několika 
požárům. Celkově jich bylo pět, a to v dubnu, kdy hořelo v areálu firmy Rim – Tech 
na Příluku, v květnu to byl zásah ve zlínské prádelně, v srpnu se i za naší 



pořadatelské pomoci konala vyhlášená automobilová soutěž Barum Rallye, kde jsme 
hasili hořící auto na Pasekách. Na požáry byl hojný měsíc říjen, kdy jsme museli 
vyjet ke dvěma menším požárům. Jednou to bylo u potravin Jednota, kde hořely 
krabice, a v druhém případě to byla hořící kůlna spolu s přilehlým stromem. Všechny 
tyto požáry nás stály mnoho sil při jejich likvidaci, ale alespoň jsme dostáli dobré 
pověsti našeho sboru. 
 
 V našem sboru je i družstvo mladých hasičů. Ti mají pravidelné schůzky, které 
spojujeme s výcvikem hasičských disciplín a dovedností. První letošní soutěž je 
čekala na Jaroslavicích, kde se konala velká uzlovací soutěž. Naši borci se umístili 
na uspokojivém 14. a 17. místě. Další soutěž se konala na Klečůvce, kde se 
v klasickém požárním útoku umístili na výborném prvním místě. Dále byli na 
víkendovém soustředění ve Vizovicích, a to v květnu a v září. V září se zde 
připravovali na soutěž Hry Plamen, která se letos konala na Rackové. 
 
 Tak jako každoročně se i letos konalo školení řidičů. V našem sboru máme čtyři 
vyškolené řidiče. 
 
 V naší technice stále máme spolehlivou cisternu LIAZ – 101, přívěsný vozík, 
plovoucí čerpadlo a dvě stříkačky typu PS – 12 v dobrém technickém stavu. Nově 
jsme dostali hydrantový nástavec a rozdělovač. Každé pondělí se provádí nácvik 
obsluhy vysílaček spojený s kontrolou dosahu, což provádíme dle možností. Vždy 
poslední čtvrtek v měsíci se koná schůze sboru, kde se řeší aktuální problémy. 
 
 Ve sboru se letos odpracovalo          hodin při brigádách a            hodin při 
údržbě výzbroje a výstroje. 
 
 Na závěr této zprávy mohu konstatovat, že sbor dosáhl dobrých výsledků a 
doufám, že tomu tak bude i  v příštím roce. 
 
 Vážené sestry, bratři a přítomní hosté, dovolte mi, abych Vám všem a Vašim 
rodinám popřál do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, a to jak 
v rodinách, tak i v zaměstnání. 
 
 
 Děkuji za pozornost. 


