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Úvod

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 2013.

Rok 2013 přinesl mnoho změn, například máme po mnoha letech nového starostu, kterým se
stal bratr Petr Hrazdira. Doufejme tedy, že bude stejně zodpovědným starostou, jako byl
jeho předchůdce Ladislav Zicha, kterému bych chtěl tímto velmi poděkovat za jeho
mnohaletou práci pro náš sbor. Novým náměstkem starosty se pak stal Zdeňa Kűhr. Rovněž
jsme uspořádali celou řadu akcí pro občany naší obce a nejen ty, zorganizovali jsme také
soutěže v hasičském sportu pro ty nejmenší, ale také pro muže či ženy. Po několika letech se
nám podařilo dotáhnout do zdárného konce generální opravu jak nosné kostry a pláště celé
naší cisterny LIAZ 101, tak i vnitřek cisternové části, doufejme tedy, že nám bude sloužit po
mnoho dalších let v takovém nasazení jako doposud. Poslední co tedy zbývá, je renovace
vnitřku kabiny osádky cisterny.
Akce

Naše hasičské uskupení vše vykonává dobrovolně a z tohoto důvodu nemůžeme stále
pracovat na údržbě hasičské techniky a Střelnice, eventuálně soutěžit po celý rok. Právě
proto pořádáme menší či větší oddychové akce tak, aby se všichni pobavili, odpočinuli si
nebo posílili svá kamarádská pouta. Ani v roce 2013 tomu nebylo jinak. V lednu se
uskutečnila již tradiční akce sboru a to novoroční zabijačka v prostorách naší zbrojnice.
V měsíci březnu jsme vyrazili na bowling, přesněji do Sportarény u Jeleňa ve Zlíně. Na konci
tohoto měsíce se pak v obřadní síni na zlínské radnici konalo slavnostní shromáždění k
příležitosti předávání ocenění a poděkování všem složkám IZS, které se podílely na likvidaci
požáru 103. budovy v areálu Svitu.

Ve středu 24. dubna byl na naší pravidelné schůzi zvolen bratr Žitný za nového kronikáře
sboru. Zvolen byl jednohlasně a my mu velmi děkujeme, že se této významné funkce ujal.
Přišel měsíc duben a my věděli, že se blíží již čtvrtý ročník sběru železa a jiných kovů.
V sobotu 27. dubna někteří z nás vyrazili na jubilejní 20. ročník celorepublikové hasičské
pouti na Svatém Hostýnu v Bystřici pod Hostýnem. O tři dny později jsme jako každý rok
stavěli májku u nás na Střelnici. Ani letos však neměla dlouhého trvání, kdy neodolala
přespolním chlapcům a jejich zcela jistě výkonným pilkám. Následující víkend se konala
hasičská pouť v nedalekém Provodově. Jednalo se již o 19. ročník. V sobotu 25. května nás
čekalo kácení znovu postavené májky spojené s posezením u táborového ohně.
Poslední červnový víkend se konal v Lužkovicích dětský den a při této příležitosti jsme byli
požádáni o ukázku zásahu našich mladých hasičů, kteří nezaváhali, a jejich výkon byl po
zásluze odměněn potleskem přihlížejících hostů. V neděli 1. července se uskutečnila tradiční
pouťová ukázka dálkové dopravy vody v rámci pravidelné odborné přípravy JSDH. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným sborům za jejich příkladnou součinnost.
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Zlomový víkend nastal na přelomu měsíce srpna a září, co se týče návštěvnosti Střelnice. Jel
se totiž 43. ročník Barum Rally Zlín. Hned následující víkend jsme zorganizovali hasičský
výlet, tentokrát do rekreačního areálu Revika ve Vizovicích. Jeli jak dospělí, tak i mladí hasiči.
V sobotu 14. září se 3 naši členové na pozvání zúčastnili oslav 120. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů v obci Pohořelice u Zlína. Hned v neděli se na Střelnici, po vynechání
loňského ročníku, konal již V. ročník střelecké soutěže ze vzduchovky. O týden později se zde
konalo zakončení naší hasičské sezóny. Celá akce se nesla v duchu zábavy a přátelských
rozhovorů.
Když se blížil termín 19. října, bylo všem jasné, že hody jsou opět po roce zde. Hody měly
klasický průběh, kdy několik členů s kapelou, a letos s pravým beranem, obcházelo naši
obec. Druhá půlka zatím připravovala vše potřebné na večerní zábavu. Dorazilo spoustu
občanů našich i přespolních, kteří se skvěle bavili, což je jen a jen dobře.
Družstvo mužů

V družstvu mužů nedošlo od sezóny 2012 k velkým změnám, obsazení týmu zůstalo téměř
stejné a rovněž i technické vybavení a trenér. Letošní rok v soutěžích GP pro nás nebyl vůbec
lehký. Střídali jsme lepší výkony s horšími a občas jsme si přišli jako na houpačce. Bojovalo
se opravdu až do poslední chvíle. Rozhodující soutěží bylo GP v Želechovicích. Jednoduchými
počty bylo jasné, že kdo vyhraje naši závěrečnou, domácí soutěž GP, bude oslavovat celkové
první místo v 8. okrsku soutěží GP. Úplně stejně jako před rokem, s jediným rozdílem, že
kluci z Pasek měli přece jen k titulu o něco blíže. Nakonec se také tak stalo, plně využili své
lepší výchozí pozice a po dvou letech nás sesadili z prvního místa, ale věřím, že i v sezóně
2014 to budou opět krásné závody, kde jde opravdu o setinky vteřiny a každé malé zaváhaní
se trestá.

Na soutěžích GP v Lužkovicích a na Pasekách se nám podařilo podat skvělý výsledek, který
byl po zásluze odměněn celkovým prvním místem. Na pasekách nás to těšilo o to více, že
jsme vystoupali na příčku nejvyšší asi poprvé v historii Grand Prix. Byl to pro nás tak velice
cenný skalp. Na soutěžích v Lípě, Ostratě a v Želechovicích n./Dř. náš výkon stačil pouze na
druhé místo. Na start domácí soutěže se postavilo i naše smíšené béčko. Útok byl sice
pomalejší, ale povedl se, což je hlavní. Naši starší členové se letos bohužel neposkládali.
Velmi smolnou soutěží se ukázala být Klečůvka, kde jsme drobně zaváhali a nakonec z toho
bylo až osmé místo. Zklamání po první soutěži GP bylo obrovské, ale právě možná proto
jsme se ještě více stmelili a v ostatních soutěžích jsme šli do toho jako jeden muž.
V letošní sezóně jsme se zúčastnili celkově 8 soutěží. Kromě soutěží GP to byla okrsková
soutěž na Želechovických Pasekách 11. května a výsledkem bylo krásné první místo. Další
zkušenou byla pohárová soutěž na Provodově.
Myslím, že letošní rok byl z pozice mužského družstva úspěšný, i když to tak možná úplně
nevypadá, ano jde především o drahocenné setinky, ale nesmíme zapomínat i na přátelská
setkání se svými kamarády z okolních sborů.
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Družstvo žen

Ženy zahájily letošní sezónu o mnoho lépe, než tomu bylo rok zpátky. Zcela jistě již měly
nějaké zkušenosti, alespoň některé a měly jasnou představu, do čeho jdou. Myslím, že
nakonec celou situaci zvládly bravurně, i když to nebylo pro ně vždy lehké, najít společnou
cestu. Celkový počet 7 trestných bodů z 6 soutěží GP 8. okrsku mluví za vše a zcela
bezpečně byly letos nejlepší. Škoda jen, že zatím nemají svůj putovní pohár, ale možná to již
brzy bude jinak.
Naše ženy se zúčastnily všech soutěží GP 8. okrsku, včetně okrskové soutěže na
Želechovických Pasekách, kde z toho bylo druhé místo. Přidaly taky pohárovou soutěž na
Veselé a nezalekly se ani Zlínské ligy pořádané v Hřívínově Újezdu a v Částkově, kde
získávaly cenné zkušenosti. Vynikající výkon předvedly na soutěžích GP na Klečůvce,
v Lužkovicích v Ostratě, na Pasekách a v Želechovicích, kde v silné konkurenci obsadily vždy
krásné první místo. Jediné zaváhání předvedly na soutěži v Lípě, ale i tak si odvážely druhé
místo.
Holkám patří velké díky také za úspěšnou reprezentaci 8. okrsku na okresním kole požárního
sportu na Březové, která má již tradičně skvělou organizaci.

Chtěl bych ženám do příští sezóny popřát mnoho úspěchů, aby si i nadále vedly tak
neohroženě jako doposud. Věřím, že najdou opět společnou cestu k obhajobě letošního
výsledku.
Družstvo mladých hasičů

První soutěží roku 2013 byla uzlovací soutěž žáků v Pohořelicích 12. ledna. V kategorii
mladších žáků obsadil Kryštof Balajka hezké 16. místo a v kategorii starších žáků dosáhl
Robert Čapák na 20. místo, David Klásek pak na konečné 28. místo. Pro letošní rok jsme měli
zastoupení na soutěžích pouze v kategorii starších žáků. Z okrskové soutěže si po zásluze
odváželi pohár za druhé místo. Starší žáci se účastnili také pohárových soutěží na Klečůvce a
v Želechovicích, kde se konal již desátý ročník. Na Klečůvce jejich výkon stačil na hezké třetí
místo a na domácí soutěži se prostě nezadařilo, po těžkém boji z toho bylo až 6. místo. Jarní
(druhá) část okresního kola hry Plamen na stadionu Jiskry Otrokovice přinesla v kategorii
starších žáků po sečtení všech bodů 21. místo.
Naši hasiči se rovněž zúčastnili podzimní (první) části okresního kola hry PLAMEN 2013/2014
ve Štítné nad Vláří. V plánu byl i požární útok CTIF, ale jelikož nám pár děti onemocnělo, tak
nám nezbývalo nic jiného než odběhnout pouze ZPV a právě závod požárnické všestrannosti
přinesl konečné 19. místo.

Mladí hasiči se schází každý pátek na hasičské zbrojnici, kde se připravují na jednotlivé
soutěže. Mnohdy je účast velmi slabá a tak doufejme, že příští rok tomu bude naopak a
dobré výsledky na sebe zcela jistě nenechají dlouho čekat.
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Zásahy

V letošním roce měla naše výjezdová jednotka prozatím pět zásahů. Doufejme, že je to již
letos konečné číslo.

Vyjíždělo se k požáru na Ronzových Pasekách v katastru Příluk, kde hořel menší dům, také
k technické pomoci kvůli pohřešovaným osobám na Hvozdné či ve Zlíně. Jeden výjezd k ohni
jsme absolvovali i do centra naší obce. Největším požárem v letošním roce ale byl výjezd
v měsíci lednu k požáru 103. budovy ve zlínském areálu Svitu. Už z dálky jsme viděli hasičská
auta a všudypřítomný kouř. Po zorientování na místě jsme ihned začali dodávat vodu do
hasícího žebříku. Zpočátku byl problém s plněním cisteren neboť plnící stanoviště zřízené za
Intersparem nestíhalo auta plnit. I přes to, že se budova doslova prolévala vodou, kouř,
potažmo oheň vůbec neustával. Budova plná elektroniky firmy HP Tronic hořela dál. Velikost
události ukazuje i vyhlášení čtvrtého zvláštního stupně požárního poplachu, který byl
vyhlášen v poslední době pouze před dvěma lety v Chropyni. Naše práce skončila po páté
hodině večerní, kdy přijely další jednotky na střídání. Za celou dobu jsme odvozili 27 cisteren
vody, což představuje zhruba 67 500 litrů. Jen pro informaci, vyčíslená škoda přesáhla 200
miliónů korun.
Školení

V sobotu 23. února se sestra Cekotová s bratrem Zichou zúčastnili školení spojeného s
rekvalifikací rozhodčích požárního sportu a v neděli 24. března se sestra Klásková a bratři
Michal Gahura a Zdeňa Kűhr zúčastnili školení rozhodčích mládeže v malenovické zbrojnici.
Obě školení dopadla pro zúčastněné na výbornou. Michal Gahura společně s Verčou Zichovu
také úspěšně v září absolvovali zkoušky na vedoucího, resp. instruktora kolektivu mladých
hasičů.
V našem sboru máme 1 vyškoleného velitele jednotky, 2 velitele družstva, 6 řidičů a 6
strojníků a 1 zdravotníka. 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 tento rok bylo odpracováno 640 hodin při údržbě techniky a zbrojnice.
Dalších 1820 hodin bylo odpracováno na Střelnici a 650 hodin při pořádání kulturních akcí
pro občany Želechovic nad Dřevnicí, 112 hodin práce pro obec, což v součtu dělá celkově
3222 brigádnických hodin.
Podrobnější informace je možné získat na našich internetových stránkách www.hasicizelechovice.cz, kde dochází k pravidelným aktualizacím a návštěvníci zde určitě naleznou to,
co hledají.
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Závěr

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 a také jsme rádi za
dobrou spolupráci s ostatními občanskými sdruženími v naší obci. Poděkovat ale musím také
rodinám a přítelkyním, popř. přítelům, našich členů a členek, jenž svým partnerům nejen trpí
tento časově náročný koníček, ale mnohdy i sami přiloží ruku k dílu. Zároveň velké díky patří
i občanům Želechovic nad Dřevnicí, kteří nás podporují ať už svou účastí na akcích, které se
snažíme pro ně organizovat a udržovat tak tradice, které by v dnešní uspěchané době zcela
jistě zanikly.
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
všichni shledáme.

Zpracoval: Ing Tomáš Čechmánek
jednatel SDH
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