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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 roce 2004. 
 
 V uplynulém roce jsme uspořádali spousty akcí pro členy sboru i pro 
občany Želechovic. Mezi nimi byly například zabijačky, většinou spojené 
s oslavami narozenin některých členů sboru. V květnu jsme stejně jako loni 
stavěli Máj na Střelnici. Jeho kácení jsme spojili se zábavnou akcí. Muži se 
zúčastnili víkendového výletu na chatu Revika nedaleko Vizovic. V naší 
klubovně se letos dvakrát konaly volby. 
 
 Náš dlouholetý člen, bratr Vladislav Žitný, byl v roce 2004 oceněn 
hejtmanem Zlínského kraje za dlouholetou práci s mládeží. 
 
 I letos jsme se zúčastnili mnoha hasičských soutěží. V rámci poháru 
Grand Prix jsme se zúčastnili soutěží na Klečůvce, v Lužkovicích, v Lípě, na 
Pasekách, v Prštném a v Želechovicích. Mimo Grand Prix jsme se zúčastnili 
soutěží na Klečůvce a pohárové soutěže v Podkopné Lhotě. Tento rok jsme 
opět soutěžili i o Pohár primátora města Zlína, tentokrát se závod konal 
v Loukách. Významné je i to, že letos za náš sbor soutěžilo i „B“ družstvo, 
které sice nebylo na všech soutěžích, ale vyhrálo soutěž v Želechovicích. 
 
 Nevynechali jsme ani každoroční námětové cvičení při příležitosti 
místní pouti. Konalo se 27.6. Jako obvykle za velkého zájmu místních 
obyvatel. Cvičení se vydařilo a přihlížející byli zjevně spokojeni. Voda se 
vedla od potoka u pošty na Střelnici. Letošní rok jsme byli i na námětovém 
cvičení v Jaroslavicích a v Podkopné Lhotě. 
  
 V roce 2004 jsme vyjeli k jednomu požáru, a to do Ostraty, kde 22.7. 
hořela budova v areálu firmy Ekoplast. 28.10. jsme byli přivoláni na Čepkov, 
kde proběhlo součinnostní cvičení profesionálních i dobrovolných sborů města 
Zlína. 
 
 V našem sboru máme i družstvo mladých hasičů. Ti mají pravidelné 
schůzky v klubovně naší zbrojnice, kde se každý pátek připravují na veškeré 
soutěže a zdokonalují se v hasičských dovednostech a disciplínách. Tento rok 
se zúčastnili spousty soutěží. Na naše mladé hasiče jsme letos dostali 



z fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína dotaci 14000 Kč. Naši mladí 
hasiči se často zúčastňují různých soutěží, ať už je to požární útok či jiné 
hasičské disciplíny. Již v březnu se zúčastnili uzlovací soutěže. Koncem 
března to potom byl přespolní běh. Dále se zúčastnili spousty soutěží 
v požárním útoku. Bylo to v Bohuslavicích, v Loukách, dvakrát na Klečůvce, a 
v Želechovicích. Probojovali se i na krajskou soutěž “O putovní pohár ředitele 
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje”, kde sice nebyli příliš 
úspěšní, ale již účast na soutěži představuje úspěch. V září se zúčastnili 
výletu na chatu Revika u Vizovic. Jejich celkové umístění ve hře Plamen bylo 
4. místo. 
 
 V našem sboru máme 5 vyškolených velitelů, 5strojníků, z toho 3 nové 
a 4 řidiče. Každé pondělí provádíme zkoušku radiostanic. Letos bylo při 
údržbě techniky odpracováno 400 hodin. V našem sboru stále máme cisternu 
Liaz 101 K v dobrém stavu a čerpadlo PS-12. Letos jsme dostali počítač, nový 
nábytek a nové pracovní stejnokroje. Schůzky sboru se konají každý poslední 
čtvrtek v měsíci. Na těchto schůzkách se vždy řeší aktuální problémy a 
starosti sboru. 
 
 Na závěr této zprávy mohu konstatovat, že sbor dosáhl dobrých 
výsledků a doufám, že v příštím roce tomu nebude jinak. 
 
 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 doma, tak i v zaměstnání. 
 


