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Vážení bratři, sestry a hosté,

dovolte mi Vás přivítat na výroční valné hromadě SDH Želechovice nad Dřevnicí, kde se blíže
seznámíme s činností sboru za rok 2010.

Předem musím podotknout, že rok 2010 byl pro nás v mnohém zlomový, ať už v obměně
techniky, rozšíření sboru o něžné pohlaví nebo o ještě větší snahu obnovy starých tradic a
zvyků v naší obci.

První a přitom již tradiční akcí našeho sboru byla zabijačka, která se opět uskutečnila v naší
hasičské zbrojnici s jednou výjimkou a to tou, že od letošního roku máme k dispozici i
bývalou zbrojnici po SDH Lužkovice, což jsme všichni vřele uvítali. Velké díky patří
zastupitelům i starostovi obce za jejich podporu. Myslíme, že akce to byla nadmíru vydařená i
přesto, že celá řada našich členů musela plnit své rodinné závazky v podobě tanečníků na
školním plese v sobotním podvečeru. Doufejme, že na ně manželky, popřípadě přítelkyně,
byly náležitě hrdé.

Poslední lednový víkend byl ve znamení tvrdých podmínek v horských kopcích Beskyd,
přesněji na chatě Brian ve ski areálu Rališka v Horní Bečvě. Po několika letech strávených na
chatě Bačkárce ve Velkých Karlovicích jsme se rozhodli ke změně a nelitovali jsme. Vyznavači
zimních sportů dostali možnost potvrdit své kvality. Někteří z nich si vybrali lyže, snowboard
či běžky, ale byli tam i takoví, kteří zůstali pouze u sáňkování a koulování. Nikdo se nezranil a
večer se nesl ve znamení společenských her a uvolněné atmosféry. Byl to podařený víkend.
20. února nám bylo umožněno zúčastnit se natáčení videoklipu k úvodní písni Some People
z filmu Kočky. Jednalo se o studentský film. Naše úloha spočívala v rychlém rozvinutí
útočného vedení z důvodu uhašení jednoho z bytů, samozřejmě vše jen jako. Zima byla
ukrutná, ale vše nám bylo kompenzované příjemným a sličným natáčecím štábem, kde bylo
o nás velmi dobře postaráno.

Po zhruba 15 letech se nám podařilo obnovit sběr železného odpadu v obci. Bohužel nás
v pátek překvapila skupina méně přizpůsobivých občanů našeho státu, kteří si chtěli přilepšit
na úkor našeho sboru. Nakonec se všechno vyřešilo za spolupráce Policie ČR. Sběr železa
měl u lidí kladné ohlasy a pro nás je to jasná zpráva, že máme v dané činnosti pokračovat i
po následující roky. Pouze musíme změnit organizaci sběru železa, abychom předešli
případným problémům s nenechavci.
Následující víkend byl pro změnu o zábavě. Uspořádali jsme opět oblíbený bowling. Akce se
zúčastnily i manželky a přítelkyně našich členů. Večer byl plný zábavy a daná sestava se
osvědčila. Jediným problémem večera byl nešikovný číšník, který polil jednoho z našich
bratrů a ten to nesl velmi těžce. Odměnou za to mu byla od personálu poskytnuta výhoda,
v podobě dvou dvanáctek zdarma, což přijal s otevřenou pusou, tedy náručí.
Stejně tak jako v minulých letech jsme se zúčastnili již XVII. celonárodní poutě hasičů na sv.
Hostýnu. Rok od roku nás jezdí více a více, letos to bylo již 11 členů. Slavnostní průvod má
zde již značnou tradici a jednotlivých hasičských praporů přibývá rok od roku. Doufejme, že i
my se brzy připojíme do průvodu s naším vlastním praporem.
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30. duben má již zaběhnuté koleje. Tak jako každý rok stavíme májku. Naše každoroční
odhodlání nezmaří ani fakt, že májka vydrží stát vždy maximálně 14 dní. Oplechování,
hřebíky, vruty a velké odhodlání našich bratrů přišlo opět vniveč. Doufejme, že příští rok
bude naše zabezpečení májky ještě rafinovanější a důmyslnější před možnými rebeli
z okolních vesnic.
Každoroční tradicí se již stává i návštěva hasičské poutě na Provodově. Letos to byl již XVI.
ročník. Nutno dodat, že daná pouť není tolik oblíbena jako pouť na sv. Hostýně. Je to určitě
škoda a sbory, které se zde nezúčastňují, mohou jen litovat.

Dětský den, kácení májky a první soutěž Grand Prix na Klečůvce. To vše na nás čekalo 29.
května. Přípravy byly náročné, ale snaha se vyplatila a vše klaplo tak jak mělo. Dětský den
pořádaný v areálu Střelnice si získává stále větší oblibu jak u těch nejmenších ratolestí, tak i
u jejich rodičů a myslím, že letos mohli být všichni nadmíru spokojeni. V podvečer přišlo na
řadu kácení májky, kterou jsme již letos podruhé postavili. Tentokrát jsme měli tu čest
pokácet si ji sami v čele se zástupci naší obce. Vše se podařilo a všichni již netrpělivě
očekávali večerní ohňostroj. Ten přišel na řadu ve 22 hodin a byl famózní. Všem přihlížejícím
se líbil a sklidil bouřlivé ovace.
Blížil se konec června a tedy i pouť v Želechovicích. Jak mnozí z vás tuší je to i termín, kdy
každoročně pořádáme taktické cvičení dálkové dopravy vody. Letošní čas byl okolo 13 minut.
Není to špatný čas, ale proti lepšímu výsledku byla technika některých zúčastněných sborů.
Celé akce se účastnilo 10 sborů z okolních obcí, kterým bychom chtěli tímto poděkovat. Na
hašení se podílelo i družstvo mladých hasičů ze Želechovic pod dohledem svých vedoucích.
Mladí hasili požár pomocí kalového čerpadla přímo z potoka u Střelnice. Počasí vyšlo, byla i
spousta přihlížejících v čele s vedoucím směny jednotky HZS Zlín, který nám v závěru sdělil
několik připomínek ke cvičení. Budeme se snažit pro příští rok těmto chybám vyvarovat.

Tak jako v předešlých letech jsme měli i letos nejen po celou dobu letních prázdnin otevřeno
posezení na Střelnici. Začalo se 1. června a skončilo 27. září. Jednotlivé služby byly tvořeny
dvěma bratry nebo sestrami či jejich kombinací a střídalo se po týdenních intervalech.
Vystřídali se téměř všichni členové sboru a nejen ti. Zlomový víkend byl na konci srpna, co se
týče návštěvnosti Střelnice. Jel se totiž 40. ročník Barum Rally Zlín. Jak víte, v okolí Střelnice
se jela RZ Pindula, která každoročně přiláká několik set fanoušků tohoto nádherného sportu.
Jedinou starost nám dělala změna termínu RZ, kdy se měla jet RZ oproti minulým letům až
v neděli. Nakonec se tyto starosti ukázaly jako neopodstatněné a myslím, že všichni mohli
být v neděli večer spokojeni, i když to byl velmi náročný víkend.
2. září byli náš starosta a velitel, jakožto zástupci SDH v Želechovicích nad Dřevnicí, pozváni
na slavnostní akci pořádanou z důvodu předávání ocenění za poskytnutí pomoci při
srpnových povodních. Obdrželi ocenění, což je určitě pocta a i nadále se budeme snažit
pomáhat při podobných událostech. Doufejme, že jich bude co nejméně.

O týden později bylo naplánováno oficiální ukončení sezóny 2010 na Střelnici. Všeho bylo
dostatek, jak vychlazeného moku, tak flákoty na grilu. Diskutovalo se nad vším možným jak
o Střelnici, tak o soutěžích, prostě o všem, co bylo důležité a to až do brzkých ranních hodin.
Je škoda, že podobných akcí se nezúčastňují všichni naši členové, což by docela jistě přispělo
ještě k většímu utužení sboru.
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Přes léto mnoho času nebylo z důvodu soutěží, oslav či dovolených. Proto jsme se rozhodli
strávit jeden víkend rekreací a odpočinout si od všeho. Zvolili jsme nám dobře známou
destinaci a to rekreační středisko Revika v blízkosti Vizovic. Společnost nám dělalo i pár
mladých hasičů a díky tomu jsme se snažili, aby měli o zábavu postaráno. Hrál se minigolf,
nohejbal, fotbal, karetní hry, také se podniknul výlet na blízkou rozhlednu a zpestřením
sobotního večera byla stezka odvahy, která se velmi vydařila. Večery se nesly ve znamení
vůně ohně a volné zábavy, která řadu členů značně zmohla.
Když se blížil termín 16. října, bylo všem jasné, že hody jsou opět po roce zde. Hody měly
klasický průběh, kdy několik členů s kapelou a beranem (vlastně ovečkou) obcházeli naši
obec. Druhá půlka zatím pečlivě chystala vše potřebné v místní Sokolovně na večerní
hodovou zábavu. Jde vidět, že občané mají zájem o podobné tradice, protože jsme všude
slyšeli jen samou chválu. Také jim děkujeme za jejich finanční příspěvky a účast na večerní
veselici.

Jak jsme rok začali tak jsme ho i ukončili a to tedy bowlingem. S jediným rozdílem,
uskutečnil se u Barcuchů pod Jižními Svahy. Celý večer se koulelo, popíjelo, diskutovalo a
někteří pokračovali volnou zábavou na místní diskotéce zvané „Flip“.
V našem sboru máme rovněž družstvo mladých žáků. Jejich prvním závodem byla uzlovací
soutěž v Jaroslavicích koncem února. Uzlovačka se skládala z klasických uzlů: lodní, tesařský,
zkracovačka a záchranný. Na velmi krásném druhém místě se umístnil Ondřej Malaník a na
třetím místě Klára Valeriánová. V březnu se zúčastnili braného cvičení ve Štípě a pokračovali
ve skvělých výkonech. Nakonec obsadili výborné 7. místo z 32 družstev v kategorii starších
žáků. O den později proběhla velká uzlovací soutěž žáků okresu Zlín v obci Zádveřice. Zde
zazářil Václav Tichý, který nedal nikomu šanci a umístnil se na skvělém 1. místě. První ostrá
soutěž našich žáků proběhla v Bohuslavicích u Zlína. Soutěžilo se ve 2 disciplínách: štafeta
dvojic a požární útok. V požárním útoku mlaďoši udělali chybu, která je odsunula na konečné
10. místo. Následovala soutěž na Želechovských Pasekách, po menším zaváhání z toho bylo
4. místo. Naopak tomu bylo na Klečůvce, kde poprvé kýblovali a rovnou obsadili krásné 3.
místo. V červnu se uskutečnila druhá část hry Plamen. Hry probíhaly v Otrokovicích na
fotbalovém stadionu Jiskra. Jak v sobotu, tak i v neděli. Bohužel se objevili drobné chybky ve
všech disciplínách a výsledkem toho bylo až 15. místo. Následně bylo vyhlášeno konečné
pořadí za rok 2010 a naši nejmladší obsadili celkově 17. místo.
Na řadu přišla pohárová soutěž pořádaná našim sborem. Soutěž je každoročně velmi
oblíbená, o čemž svědčí i hojná účast sborů. Letos to bylo 14 sborů s 23 týmy a díky tomu se
jelo pouze na jeden pokus. Naši borci byli bohužel diskvalifikováni, protože jim upadl koš ze
savice. Na pohárové soutěži v Lípě to stačilo pouze na 4. místo opět v důsledku drobného
zaváhání u rozdělovače. Smůla naše provázela i v další soutěži, která se uskutečnila na
Pasekách.

Letošní rok nebyl pouze o soutěžích a honění drahých sekund. Účastnili se dětských dnů
v Želechovicích a v Lužkovicích, kde předvedli ukázku zásahu a všem přihlížejícím se ukázka
očividně líbila, neboť po jejím ukončení odměnili naše mladé velkým potleskem. Při
příležitosti 55. výročí založení SDH Želechovické Paseky jsme s našimi dětmi vyrazili k
požárnímu útoku, který byl spojený s hašením dřevěných domečků.
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Mladí se schází každý čtvrtek na hasičské zbrojnici, kde se připravují na jednotlivé soutěže.
Mnohdy je účast velmi slabá a tak doufejme, že příští rok tomu bude naopak a výsledky
v požárním útoku na sebe docela jistě nenechají dlouho čekat.

Družstvo mužů mělo letos konečně k dispozici nový stroj v podobě motorové stříkačky PS-18.
Očekávání bylo veliké a počáteční respekt z nového stroje pomalu opadával. Všichni věděli,
že to nebyla levná záležitost a tak nějak se od nás očekávaly velmi solidní výsledky, které by
byly korunovány prvním místem v konečném pořadí Grand Prix. Bohužel z tohoto pramenící
nervozita v podobě našich vlastních chyb nás připravila o mnoho. Taktéž je potřeba dalšího
sžívání s novou mašinou. Ve výsledku naše výkony stačily pouze na 4. místo v GP. Vše
špatné je ale i k něčemu dobré a díky tomu jsme začali objíždět i jiné soutěže, než které jsou
v našem okrsku. Ať již to byly závody Zlínské ligy v požárním sportu či soutěže v jiných
okresech. Vše směřovalo pouze k jednomu a to k sehranosti družstva a získání tolik
potřebných zkušeností. V letošním roce jsme se zúčastnili celkově 16 soutěží, což dává tušit,
že na odpočinek nezbývalo mnoho času. Prioritou samozřejmě byl náš okrsek, který čítal pět
soutěží.
První zkušenou roku 2010 byl závod požárnické všestrannosti na Salaši u Zlína. Do závodu
nastoupili naši dva bratři s jednou sestrou a výsledkem bylo třetí místo. Okrsková soutěž
letos proběhla po roce na Želechovických Pasekách. Byla to naše první ostrá soutěž s novou
mašinou. Na štafetě bylo menší zaváhaní u bariéry, ale v požárním útoku jsme neměli
konkurenci. Po sečtení času jsme se umístnili na druhém místě a doufali jsme, že v daných
výsledcích budeme pokračovat celou sezónu, bohužel opak byl pravdou.

Nejlepším výsledkem v GP byly dvě třetí místa a to z Klečůvky a Ostraty, kde se nám
každoročně daří. V Lípě jsme se umístnili na posledním místě z důvodu nedotáhnutí útočného
vedení a tedy neshození terčů. Plný počet trestných bodů znamenalo to, že o dobrém
umístnění v konečném pořadí GP jsme si mohli nechat pouze zdát. Soutěž na Pasekách se
nesla opět v duchu několika chyb. Ať už v podobě pádu na podmáčené trati či zasukovaných
béček. Stačilo to pouze na 5. místo. Poslední soutěž v GP proběhla na domácí půdě. Celou
sezónu jsme poctivě trénovali a ani u nás doma tomu nebylo jinak. V tréninku, jsme dosáhly
času okolo 38 sekund, na vlastní soutěž to byly dobré vyhlídky. To jsme ještě netušili, že náš
tréninkový čas by stačil na první místo. Nervozita nás neopustila ani na poslední soutěži a po
chybě při kýblování z toho bylo až 4. místo a velké zklamání. Aspoň, že naše ženy zachránily
čest sboru prvním místem v jejich kategorii. V soutěžích, které nejsou zařazeny do GP, stojí
pouze za řeč opět dvě třetí místa. Z Lužkovic a Rychlova, kde to byl opravdu velmi kvalitní
výkon, protože týmy byly tvořeny z 90% sporťáky, na které stále nemáme jednak z důvodu
materiálního a jednak díky horší taktice, kterou se nám snad podaří co nejdříve dopilovat.
Zúčastnili jsme se také soutěží na Veselé, Hrobicích, Leskovci, Částkově, Bratřejově,
Ludkovicích, Lukově, Rychlově a v Nové Dědině.
Pro příští rok již zhruba víme jak na to, kde jsme dělali chyby a jak se jich vyvarovat.
Doufejme tedy, že to vše k něčemu bylo a my se ponaučili a budeme konečně moci bojovat
o přední příčky v Grand Prix či na jiných soutěžích.

Letošní rok byl v něčem jiný a to v tom, že vzniklo družstvo žen a tak konečně mohly
objíždět soutěže v GP a nejen ty ve zcela ženské režii. Holky celou sezónu bojovaly a střídaly
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lepší výsledky s horšími. Myslím, že se s tím popraly ve výsledku nad očekávání dobře a
doufejme, že pro příští sezónu utuží svůj kolektiv a pokud možno budou mít pevnou sestavu,
čímž předejdou častým chybám z důvodu nezkušenosti nebo nedostatku členek. Družstvo
žen se letos zúčastnilo celkově 10 soutěží. Okrsková soutěž na Želechovických Pasekách. To
byl pro ně první závod, holky mile překvapily a odvezly si krásné druhé místo a jako bonus
jim byla přislíbena účast na okresní soutěži v Hřivínově Újezdu. Nutno říci, že se zúčastnily
jako jediné z našeho okrsku a také ho velmi dobře reprezentovaly. Výsledkem jejich snahy
bylo pěkné 6. místo. První soutěž GP se uskutečnila na Klečůvce, kde bylo bohužel družstvo
diskvalifikováno kvůli přešlapu na nástřikové čáře, ale i přes to si odvezly pohár za třetí
místo. Kolotoč soutěží GP pokračoval v Lípě, zde se holkám příliš nedařilo obdobně jako
družstvu mužů. Soutěži v Ostratě nepřálo počasí a přeháňky byly dosti časté. Aby to holky
neměli jednoduché, prováděli útok v teniskách. Na podmáčeném terénu to nebylo nic
snadného. Holky se nakonec s problémy více méně úspěšně porvaly a umístnily se na třetím
místě. Paseky byly předposlední zástavkou v soutěžích GP. Holkám zde nepřálo štěstí a
tentokrát bylo proti prasklé céčko na jednom proudu a to mělo za následek pokles tlaku a
neshození jednoho terče. Závěrečná soutěž byla ta domácí. Holky si zde všechno pohlídaly a
odměnou jim byl fantastický útok s časem, který byl bezkonkurenčně nejrychlejší, a odnesly
si první místo. V okrsku jim patřilo celkově 9. místo. Věřím, že v příštím roce to bude o
mnoho lepší, protože na to jednoznačně mají. Holky se také zúčastnily několika soutěží mimo
GP. V Hrobicích z toho bylo 8. místo. Jako jediné ve své kategorii a tedy jasné první místo, to
byly Lužkovice. Poslední zastávkou byla soutěž v Nové Dědině, nedařilo se, holky dostaly N
za nenašroubovaný koš.
V letošním roce jsme měli také 5 zásahů, snad je to pro letošek konečné číslo. Tedy
v krátkosti. První výjezd byl v únoru do bývalého družstva JZD v Želechovicích, kde hořelo ve
dřevařské firmě Pešl. Výjezdu se zúčastnilo 6 členů sboru. Druhý výjezd před velikonočním
pondělím směřoval k hořící stodole na ulici Pekárenská v Lužkovicích. Později se ukázalo, že
se jedná o planý poplach. Výjezdu se zúčastnilo 9 členů sboru. Třetí a zároveň největšího
rozsahu byl zásah na Klečůvce, kde hořela místní maštal. Výjezd se odehrál v brzkých
ranních hodinách. Naše činnost spočívala ve vytvoření kyvadlové dopravy vody v koordinaci
s SDH Klečůvka. Čtvrtý zásah nebyl tentokrát k požáru, ale k sesuvu půdy na obytnou chatu
na Želechovských Pasekách. Následkem vydatných dešťů se také vylil v několika místech
místní potok Obůrek a ten zaplavil několik zahrad, studní a také naše Posezení na Střelnici. I
tam bylo poté mnoho práce. Další letošní výjezd byl do krajského města, přesněji na sídliště
Jižní Svahy. Nahlášen byl požár v 11. patře v prvním segmentu na ulici Okružní. Na místě
jsme propojili naši cisternu s vozidlem, které bylo vybavené vysokozdvižnou plošinou. Dále
jsme pomáhali při vynášení nástrojů potřebných při likvidaci požáru.

V měsíci únoru jsme se zúčastnili zkoušek odbornosti Hasič III. – I. stupně a odbornosti
Strojník. Za nás se o Hasiče III. stupně pokoušela sestra Pastyříková a bratři Čechmánek a
Hrazdira. O Hasiče II. stupně to pak byl bratr Dolanský, Šarman a Zicha. Jelikož jsou všichni
šikovní, tak samozřejmě uspěli.
V našem sboru máme 1 vyškoleného velitele jednotky, 2 velitele družstva, 6 řidičů a 3
strojníky. Jednou za měsíc probíhá schůze členů, kde se řeší aktuální problémy, možná
řešení, probíhá pravidelné školení členů sboru a plánuje se činnost sboru zhruba měsíc
dopředu. V případě potřeby se navíc schází výbor sboru k projednání neodkladných věcí. Za
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tento rok bylo odpracováno 1096 hodin při údržbě techniky a zbrojnice. Dalších 2625 hodin
bylo odpracováno na Střelnici, což v součtu dělá 3721 brigádnických hodin.

Podrobnější informace je možné získat z našich internetových stránek www.hasicizelechovice.cz , kde dochází k pravidelným aktualizacím a možní návštěvníci, zde určitě
naleznou to, co hledají.

Chtěl bych poděkovat všem členům našeho sboru, kteří letos přiložili ruku k dílu. Vím, bylo
toho hodně, ale věřím, že všechna odvedená práce k něčemu byla. Proto, doufám, že příští
rok tomu nebude jinak a v daných výkonech budeme pokračovat. Naše díky patří rovněž
vedení obce za jejich podporu, která se nám v letošním roce dostávala.
Kdybyste nyní dovolili milé sestry, bratři a hosté, chtěl bych Vám a Vašim nejbližším popřát
do nového roku mnoho štěstí, zdraví a lásky. Doufám tedy, že se tady opět za rok ve zdraví
shledáme.

7

