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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 2014.

V roce 2014 jsme se snažili tak jako i v minulých letech pokračovat ve znovuobnovených
tradicích, které v Želechovicích měly vždy své pevné místo. Snažíme se lidem přiblížit také to,
co naše práce obnáší, proto pořádáme soutěže v hasičském sportu jak pro ty nejmenší, tak i
pro muže a ženy, a v neposlední řadě jde také o ukázku dálkové dopravy vody. Rok je vždy
velmi náročný a proto se budu snažit vám přiblížit jen ty nejdůležitější okamžiky.
Činnost

Činnosti v každém roce jsou více méně pevně dány, a proto se rok 2014 nikterak zásadně
neliší od let minulých. Jednotlivé aktivity se prolínají, ať už jde o odpočinkové, poznávací,
školící či jiné potřebné úkony k zajištění bezproblémového chodu sboru. Musíme brát také
ohled na to, že všichni členové sboru přikládají ruku k dílu nezištně, což v dnešní uspěchané
době zaslouží velký dík.

Proto jsme v letošním roce uspořádaly v měsíci lednu oblíbenou hasičskou zabijačku. Měsíc
únor přinesl instrukčně metodického zaměstnání velitelů JSDH obcí na zlínské hasičské
stanici, školení se zúčastnil velitel sboru Petr dolanský a také jsme stihly lyžařské soustředění
na česko-slovenském pomezí přesněji na chatě Bačkárka v horách nad Velkými Karlovicemi.
Měsíc únor uzavíralo školení Hasič II. a III. stupně + Strojník, kde zkoušku odbornosti získali
čtyři naši členové. Na březen bylo naplánováno cyklické školení velitele jednotky a družstva s
následným přezkoušením znalostí, kde naši tři členové obstáli na výbornou. O dva týdny
později bylo naplánováno školení strojníka zásahové jednotky ani zde nechyběli čtyři bratři
z našeho sboru. Duben, to je již obvyklý termín pro sběr železného odpadu v naší obci. Ve
stejný den jsme se také zúčastnili oslav 80. výročí založení SDH Jaroslavice. Nutno
podotknout, že oslavy byly dokonale zorganizovány. Druhá polovina měsíce probíhala ve
znamení tradičního stavění máje na Střelnici, kdy ani v letošním roce neodolala velkému
náporu ogarů z okolních vesnic. Rovněž jsme se zúčastnili již 21. ročníku mezinárodní
hasičské pouti na Svatém Hostýně. V květnu jako každý rok jsme vyrazili na další hasičskou
pouť a to na Provodov. Jednalo se o jubilejní 20. ročník a k této příležitosti vydali místní
hasiči i obrázkovou publikaci. V sobotu 31. května jsme na Střelnici uspořádali dětský den s
kácením májky. V červnu pak vystoupili naši mladí hasiči na dětském dni konaném pod
místní sokolovnou, kde předvedly útočné vedení zakončené sestřikem terčů a příjemnou
sprchou pro všechny přihlížející. Vše si o několik týdnů později zopakovali na dětském dnu
v Lužkovicích. V neděli 29. června se v katastru naší obce uskutečnila pravidelná odborná
příprava jednotek PO. Jednalo se o nácvik dálkové dopravy vody, které se zúčastnilo 7
jednotek z okolních sborů, za jejich součinnost jim velmi děkujeme. 4. července se na
nedalekém Provodově uskutečnila obdoba našeho pouťového nácviku dálkové dopravy vody.
Toto cvičení zde proběhlo poprvé a dle zhodnocení v závěru, s dobrými výsledky. V sobotu
23. srpna jsme se zúčastnili akce FEDO 2014, která se konala ve Zlíně. Jedná se o
několikadenní mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů a toto byl již
17. ročník. Velkým dnem pro našeho velitele Petra Dolanského společně s manželkou byl 24.
srpen, kdy přivítali na svět přírůstek do rodiny. Malý Lukášek se má čile k světu a my hasiči
jim všem přejeme hlavně zdraví, lásku a štěstí. U příležitosti posledního srpnového víkendu
se konal další ročník Barum Rally Zlín. I letos vedly 2 rychlostní zkoušky Pinduly kolem naší
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Střelnice. Zajistili jsme pro diváky dokonalý servis v podobě bohatého občerstvení a možnosti
stanování. Někteří naši členové se také díky tomu zviditelnili v klipu Barum Czech Rally Zlín is
HAPPY! V září jsme si odpočinuli na hasičském víkendovém pobytu v rekreačním středisku
Revika ve Vizovicích. V sobotu 13. září se na naší Střelnici konal 1. ročník okrskové ukončené
a zhodnocení letošní sezóny Grand Prix 8. okrsku. Věříme, že za pár let se z akce stane
vyhledávaná záležitost 8. okrsku a nikdo si nedovolí, na zmíněné akci chybět. V sobotu 27.
září jsme uspořádali ukončení sezóny na Střelnici. 4. října jsme se pak zúčastnili již třetí
praktické odborné přípravy dálkové dopravy vody. Tentokráte jsme byli osloveni hasičskou
jednotkou z Lutoniny a pozvání jsme mile uvítali. V sobotu 18. října proběhl již 9. ročník
hodového vodění berana společně s hodovou zábavou. Místní občané si již na
znovuobnovenou tradici zvykli a jsme velmi rádi, že naše úsilí plně podporují. V sobotu 25.
října se pak na Podkopné Lhotě konalo školení preventistů, kterého se zúčastnily dvě naše
členky.
Družstvo mužů

Družstvo mužů v letošním roce pokračovalo v obdobném složení jako v předešlých letech i
když k menším změnám přece došlo, nadále se snažíme zapojovat i naše mladší členy, kteří
rovněž musí někde získat tak drahocenné zkušenosti ze soutěží v požárním sportu, i když to
občas stojí drahocenné sekundy.

V roce 2014 se nám podařilo obhájit druhé místo v celkovém pořadí 8. okrsku v soutěžích
GP. Hasičský sport je týmová hra a ten, kdo dělá nejméně chyb, bere vše. Pokud tým
v soutěži zaváhá, tak bodová ztráta je značná a velmi těžce se dohání. V případě, že vedoucí
tým nedělá chyby, pak je o celkovém vítězi většinou předem rozhodnuto.

A na jaké výsledky jsme letos dosáhly? V soutěži na Klečůvce si s přehledem zajišťujeme
první místo. Druhou zastávkou byla pro tentokrát soutěž na Ostratě, kde po menších
problémech na koši obsazujeme uspokojivé třetí místo. Lužkovice, téměř domácí soutěž a my
opět vítězíme. Následují závody v Lípě a jako každoročně pro nás přináší značnou bodovou
ztrátu. Chyba v podobě přetržené pásky na jedné z překážek, přináší až pátou pozici
v celkovém pořadí. Notně demotivováni se přesouváme na částečně pozměněnou soutěž na
Pasekách. S nepříliš přesvědčivým výkonem končíme druzí. Prostoru pro taktizování již není
mnoho a nás čeká naše domácí soutěž, tedy poslední kolo v soutěžích GP 8. okrsku. Vše běží
dle našich přání až do okamžiku, kdy dochází k zaváhání u našeho rozdělovače. Drobné
opomenutí stačí až na třetí místo a my víme, že nám pro letošní rok první místo opět uteklo.
V roce 2014 jsme se zúčastnili celkově 8 soutěží. Mimo soutěží GP to byla okrsková soutěž na
Klečůvce 3. května a výsledkem bylo třetí místo. Okresní kolo na Březové proběhlo ve složení
jednotlivých zástupů týmů z 8. okrsku a myslím, že je to skvělý nápad. Dokázali vyhrát
požární útok dne a celkově obsadili úžasné třetí místo.
V příštím roce se chceme především zaměřit na mladší členy sboru a předávat jim naše
zkušenosti a také se nadále setkávat při soutěžích s našimi přáteli z okolních sborů.
Družstvo žen

Ženy opět vítězí, jsme mohli zaslechnout, na některé z letošních soutěží GP 8. okrsku. Ano
zaslouženě vyhrály celý letošní ročník a dokonaly tak obhajobu titulu z předešlého roku.
Zkušenosti byly znát, rozvaha také, poctivé tréninky, občasné rozepře, ale dokázaly to a to je
důležité.
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Vždyť na všech soutěžích GP vyhrávají a zaváhají pouze na Ostratě, kde nestačí na domácí
družstvo žen.

Možnou motivací pro družstva žen byl i putovní pohár, který se od letošního roku stává
nedílnou součástí závodu GP žen 8. okrsku.

Družstvo žen se rovněž účastní okrskové soutěže na Klečůvce, první místo znamená dobrý
vstup do sezóny. 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. Zcela jistě na to stále mají.
Družstvo mladých hasičů

Uzlovací soutěž mladých hasičů v Malenovicích to byla první zkouška pro naše nejmladší.
Delší pauza byla znát a bohužel menší chyby se projevily i do celkového umístnění. V měsíci
březnu jsme u nás uspořádali soutěž pro naše mladé hasiče v uzlování jako přípravu na
Velkou okresní uzlovací soutěž, která měla proběhnout na Březůvkách. Zde se uzlovalo ve
dvou kolech po dvou pokusech. Soutěžilo se v kategoriích mladší, starší a družstva. Celkově
se Robert Čapák umístil na 26. místě ze 41 soutěžících. Kryštof Balajka se umístil na 35.
místě, taky ze 41 soutěžících. V družstvech jsme obsadily 12. místo z 14 zúčastněných sborů.
V měsíci květnu se pak naši nejmladší účastní soutěže na Klečůvce. Začínalo se štafetou
dvojic, kde se našim podařil pěkný čas, necelých 90 sekund. Následoval požární útok, ten se
povedl bez chyby a s velice kvalitním časem se naši mladí hasiči umístili v královské
disciplíně, a také celkově, na 1. místě. O dva týdny později je v plánu hra Plamen mladých
hasičů, druhá (jarní) část na stadionu Jiskra v Otrokovicích. I letos se soutěžilo ve dvou
dnech, kdy v sobotu se soutěžilo ve štafetě CTIF, štafetě 4x60m a štafetě dvojic a v neděli
se soutěžilo v požárním útoku. Celkově jsme se i po započítání podzimního (prvního) kola
umístili na 16. místě z 25 týmů. V pořadí již 11. ročník oblíbené dětské soutěže se konal třetí
červnovou sobotu u nás na Střelnici. Jelikož bylo týmů 9, rozhodli jsme se po poradě jet na
dva pokusy. Naši mladí závodili v kategorii starších a po prvním pokusu, který se moc
nepovedl, byli na poslední pozici. Druhým pokusem se dostali na krásné první místo, kde do
konce soutěže také setrvali. Poslední soutěží v letošním roce byla podzimní (první) část hry
Plamen v Kaňovicích. Poctivé tréninky se vyplatily a my na Požárním útoku CTIF získali
krásné 8. místo. Na druhé disciplíně tedy Závodu požární všestrannosti, kde je důležité vědět
všechny možné i nemožné věci o požárním sportu, ale také dobrá fyzická zdatnost v běhu na
3 km jsme i tady získali 8. místo z 22 družstev.
Mladí hasiči se schází každý pátek na hasičské zbrojnici, kde se připravují na jednotlivé
soutěže. Chtěl bych poděkovat jejím vedoucím bratrovi Gahurovi a sestře Zichové za
příkladnou práci pro naše nejmladší.
Zásahy

Naše výjezdová jednotka byla v letošním roce povolána zatím k pěti výjezdům lehčího či
těžšího charakteru.

Letošní první výjezd se odehrál v katastru naší obce v měsíci březnu. Na ulici Pod Stráží byl
nahlášen požár komína v rodinném domě. Druhý výjezd byl situován opět do katastru naší
obce. Přesněji řečeno do méně obydlené části Batalic k požáru krmelce a okolního porostu.
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24. května došlo k požáru nákladního vozidla a materiálu na skladovací ploše jedné z firem
průmyslové zóny v katastru obce Lužkovice. Mimo zasažení vozidla a palet s materiálem, se
plameny šířily i na blízkou jednopodlažní halu a dodávkové vozidlo. Asi za hodinu byl oheň
pod kontrolou. Ovšem škody byly velké. Naštěstí se oheň nerozšířil do blízké haly ani nikam
jinam a zůstal pouze na volném prostranství.
V měsíci srpnu byla nahlášena technická pomoc, jednalo se o restauraci U Vágnerů, kde byl
zatopený sklep do zhruba půlmetrové výšky. Poslední prozatímní výjezd byl koncem měsíce
září na Želechovické Paseky, kde došlo k zahoření sazí v komíně rodinného domu.

Zjistili jsme, že občas se může naskytnout situace, která není příliš předvídatelná a jen
obtížně se zvládá. Proto je důležité, aby naše výjezdová jednotka disponovalo kvalitním
vybavením a potřebným proškolením, kterého se nám díky veliteli dostává. Díky obecnímu
úřadu se nám zase dostává materiálního zabezpečení, za což děkujeme.
Činnost sboru v číslech

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 470 hodin při údržbě techniky a zbrojnice.
Dalších 1620 hodin bylo odpracováno na Střelnici a 650 hodin při pořádání kulturních akcí
pro občany Želechovic nad Dřevnicí dále to bylo 22 hodin práce pro obec, což v součtu dělá
celkově 2762 brigádnických hodin. V současnosti také 4 členi našeho sboru pravidelně
dobrovolně darují krev ve zlínské nemocnici, za což si určitě zaslouží naše uznání.

Pokud by naše činnost někoho zajímala blíže, může navštívit náš web na www.hasicizelechovice.cz, kde se dozví vše podstatné včetně nejbližších plánů sboru.
Závěr

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům sboru za jejich celoroční úsilí, věřím, že
odvedená práce je opravdu vidět a pokud přiloží ruku k dílu každý člen sboru, nemusíme se
bát o jeho další pokračování. Velké díky také patří drahým polovičkám všech členů, které nás
podporují, i když to není vždy lehké. Rád bych rovněž poděkoval vedení obce za jejich
podporu, která se nám v letošním roce dostávala a stejně tak i za dobrou spolupráci
s ostatními občanskými sdruženími v naší obci. Zároveň patří slova chvály i občanům
Želechovic nad Dřevnicí, kteří nás podporují ať už svou účastí na akcích, které se snažíme
pro ně organizovat a udržovat tak tradice v obci.
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
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