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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 2015.

V letošním roce se nám opět podařilo uskutečnit nespočet akcí ať už spojených s hasičskou
tématikou případně zorganizovat akce ku prospěchu naší obce a jejich občanů. Celoroční
program je dosti náročný a jsme rádi, že se podaří v daném roce splnit alespoň to, co se
povedlo v roce minulém. Případně to, co se nestihlo.
Činnost sboru

Činnost sboru se plánuje s dostatečným předstihem tak, aby každá akce měla svůj pevný
termín, letošní činnost byla opět dosti obsáhlá a každý člen si jistě našel chvíli na nespočet
brigád, soutěží, akcí pro občany apod.

Počátek roku se vždy nese ve znamení tradiční zabijáčky na naší zbrojnici. Měsíc únor to je
již pevný termín pro lyžařský víkend, letos jsme se rozhodli pro změnu a zavítali do Velkých
Karlovic na Kyčerku. Víkend to byl zcela jistě podařený bez zbytečných zranění a nesl se
v duchu příjemné atmosféry. V sobotu 21. března se v Sazovicích konalo Shromáždění
zástupců sborů okresu Zlín. Za náš sbor se zúčastnil starosta bratr Hrazdira. Koncem března
jsme uspořádali sběr železa v naší obci. Z akce se již pomalu stává tradice a doufejme, že
bude pokračovat i nadále. V sobotu 25. dubna jsme se zúčastnili již XXII. ročníku celonárodní
hasičské pouti na Svatém Hostýně. Konec dubna se nese již tradičně ve znamení stavění
májky na Střelnici. Májka se letos opravdu podařila, ale bohužel se musím opakovat a ani
letos nevydržela déle než týden, proto jsme koncem měsíce zopakovali nám tak již známou
činnost jako je znovu vztyčení májky. To už nám vždy ty dvě hodiny vydrží a my ji můžeme
poslední květnový víkend po zásluze skácet sami. Kácení máje vždy spojíme s menším
dětským dnem pro děti z okolí, letos nám program značně narušil vytrvalý déšť. V květnu
jsme stihli také navštívit XXI. hasičkou pouť na Provodově. Celkem se ráno pod Malenisky
sešlo 165 hasičů s 16 prapory z celkem 22 sborů. 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 27. června se v katastru naší obce
uskutečnila pravidelná odborná příprava jednotek PO. Jednalo se o nácvik dálkové dopravy
vody, které se zúčastnilo 6 jednotek z okolních sborů, kterým za jejich součinnost velmi
děkujeme.
U příležitosti posledního srpnového víkendu se konal další ročník Barum Rally Zlín. I letos
vedly 2 rychlostní zkoušky Pinduly kolem naší Střelnice. Zajistili jsme pro diváky dokonalý
servis v podobě bohatého občerstvení a možnosti stanování. Oproti loňsku se opět tyto
erzety přesunuly z neděle na sobotu, což bylo jistě správné rozhodnutí. O víkendu 4. - 6. září
jsme s mladými hasiči vyjeli na hasičský výlet, tentokrát na Mikulčin Vrch v Bílých Karpatech,
do rekreačního střediska Kopánky. Počasí příliš nepřálo, ale i přes to jsme stihli řadu her,
výšlap na rozhlednu Velký Lopeník a soutěž ve střelbě ze vzduchových pušek. V pátek 11.
září odpoledne se uskutečnil na naší hasičské zbrojnici Nábor mladých hasičů. Pro všechny
nové tváře jsme na uvítanou přichystali prohlídku hasičské zbrojnice a cisterny a nechybělo
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ani malé občerstvení. V sobotu 12. září se konal u nás na střelnici 2. ročník okrskové
ukončené Grand Prix 8. okrsku. Oproti loňskému ročníku přibylo více zúčastněných, kteří se
postupně střídali po celý den. O týden později jsme na Střelnici uspořádali pro změnu naši
ukončenou sezóny. Ve dnech 25. - 26. září se naši dva členové sboru (Verča Zichová a
Zdeněk Kűhr) zúčastnili školeni vedoucích mládeže, které se konalo v Rekreačním středisku
Ploština. V sobotu 17. října se v obci konalo jubilejní 10té hodové vodění berana společně s
večerní hodovou zábavou s kapelou Focus. 7. listopadu pak proběhlo každoroční
shromáždění představitelů sborů okresu Zlín, ve Vizovicích, kde se probíral zejména V. sjezd
SH ČMS a přeregistrace sborů.
Družstvo mužů

V družstvu můžu, nedošlo k mnoha změnám, opětovně se s větší části jednalo o osvědčenou
sestavu z předešlých let, kde se snažíme tým nahrazovat mladšími a nadějnými posilami,
kterých se nám mnoho nedostává, avšak pro příští rok by mělo dojít k větší obměně týmu.
Rovněž celkové umístnění v GP se nezměnilo a znovu to stačilo v uvozovkách pouze na
celkovou stříbrnou pozici. Opět jsme bohužel nezvládli rozhodující rozstřel na domácí trati.
V letošním roce jsme se zúčastnili okrskové soutěže na Pasekách, kde se nám každoročně
daří a nebylo tedy velkým překvapením, že jsme si odvezli první místo. Následující okresní
kolo na Březové proběhlo ve složení jednotlivých zástupců týmů z 8. okrsku a myslím, že
daný formát funguje a není důvod na něm mnohé měnit.

Soutěže 8. okrsku bereme jako neodmyslitelnou věc a nemohli jsme chybět ani letos. Po
vlažnějším začátku, kde to stačilo pouze na čtvrté místo z Klečůvky a druhý nejlepší čas
v Ostratě je tým docela rozladěn. Je nutné nabrat síly a motivaci pro další závody, což se
nám daří a v Lípě vyhráváme o několik setinek, které nám dávají sílu pro další boje.
Přicházejí Lužkovice a první místo. Sezóna pokračuje na Pasekách, kde si chceme hlídat
výchozí pozici v celkovém pořadí GP, a daří se, odvážíme druhé místo. Závěrečná soutěž GP
v měsíci srpnu proběhla na Střelnici, pro nás tak známou lokalitu. Možná právě proto či
podceněním soupeře nebo výchozí bodovou pozicí děláme značné chyby, které časomíra
neodpouští. Výsledek je až čtvrtá pozice a my víme, že to první místo zase uteklo, ale
myslím, že i stříbrné místo je krásné a motivující pro další roky. Na domácí soutěži se také
podařilo postavit družstvo B, které zcela překvapilo, bylo radost sledovat jejich nadšení a
chuť pro výsledek, nakonec se umístnili pouze jednu sekundu za týmem mužů A.
Družstvo žen

V letošní sezóně se družstvo žen zúčastnilo všech soutěží GP včetně té okrskové v měsíci
květnu na Pasekách, kde získali pěkné druhé místo.

Bohužel se letos holkám nepodařilo obhájit celkové prvenství v soutěžích GP. Po dvou
podařených letech se museli smířit s bramborovou pozicí v celkovém pořadí. Do GP také
přibyl tým žen z Jasenné a tak bylo o adrenalin postaráno. Na soutěžích na Klečůvce,
v Lužkovicích, na Pasekách a v Želechovicích to stačilo pouze na čtvrté místo, naopak se
zadařilo na Ostratě a v Lípe, kde získali třetí místo respektive druhé místo. Bohužel dvě
podařené soutěže nemohly zvrátit celkové pořadí GP. Do následujícího roku bych chtěl
děvčatům popřát mnoho štěstí a sil, aby dokázaly navázat na kvalitní výsledky z let minulých.
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Družstvo mladých hasičů

Závod požárnické všestrannosti mladých hasičů ve Štípě proběhl 28. března. To byla pro
naše nejmladší první zkouška v letošním roce. Nebylo to vůbec špatné, ale díky nepodařené
střelbě skončili na 13. místě z 21 zúčastněných. Následuje okresní uzlovací soutěž MH na
Březůvkách. V celkovém pořadí David Klásek skončil na pěkném 15. místě, Robert Čapák na
32. místě a Kryštof Balajka na 38. místě ze 49 zúčastněných starších žáků. V soutěži družstev
náš sbor pak skončil na 9. místě. V měsíci květnu proběhla soutěž mladých hasičů na
Želechovických Pasekách. Začalo se štafetou dvojic mladých hasičů a následoval požární
útok. Štafety nebyly ideální, ale díky bezchybnému útoku si MH odvezli celkové první místo

V měsíci květnu pokračovala také hra Plamen mladých hasičů v Otrokovicích, druhá (jarní)
část. Průběh her se neobešel bez chyb, ale i přes to po sečtení podzimního a jarního kola
obsadili naši nejmladší krásné 10. místo z celkem 23 týmů. Koncem měsíce se ještě stihla
první soutěž na Klečůvce, kde MH vítězí a odváží si tak pohár za 1. místo. V měsíci červnu
probíhá již klasická pohárová soutěž v Želechovicích n. Dř. Naši získali v kategorii starších
žáků pěkné bronzové umístnění v nabité konkurenci 10. týmů. O týden později vyrážejí do
nedaleké Lípy rovněž na pohárovou soutěž. Po dvou soutěžních pokusech obsazují krásné
druhé místo v konkurenci 8 týmů. Na řadu přichází delší prázdninová pauza a MH se již
připravují na podzimní část hry Plamen nového ročníku, která probíhá v Rackové. Celkově
skončili prozatím na 15. místě, což je velmi pěkné umístění. Soutěž se totiž zúčastnili naši
noví mladí hasiči, kteří na trénink mnoho času neměli.

Mladí hasiči se schází každý pátek na hasičské zbrojnici, kde se připravují na jednotlivé
soutěže. Za odměnu jim vedoucí připravují výlety do blízkého okolí, jako třeba na
horolezeckou stěnu do Zlína, hasičské muzeum atd. Chtěl bych poděkovat jejich vedoucím
bratrovi Gahurovi a sestře Zichové a dalším, kteří také pomáhají při této záslužné činnosti za
příkladnou práci pro naše nejmladší.
Zásahy

Naše výjezdová jednotka byla v letošním roce povolána zatím k jedinému výjezdu lehčího
charakteru. Jednalo se o zahoření dodávky v katastru naší obce, přesněji v areálu místního
JZD. Po příjezdu nám bylo velitelem zásahu sděleno, že zaměstnanci vlastními silami oheň
uhasili ještě před jejich příjezdem. Po tomto vysvětlení byla naše jednotka odeslána zpět na
základnu.
Činnost sboru v číslech

V našem sboru máme 1 vyškoleného velitele jednotky, 2 velitele družstva, 6 řidičů, 7
strojníků a 1 zdravotníka. V letošním roce také proběhlo školení řidičů referentských vozidel,
kterého se zúčastnilo dalších 5 členů sboru.
Sbor aktuálně eviduje 67 členů z toho je 20 členů mladých hasičů do 18 let, dále 20 žen a 27
mužů. 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.
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Za tento rok bylo odpracováno 230 hodin při údržbě techniky a zbrojnice. Dalších 1220 hodin
bylo odpracováno na Střelnici a 650 hodin při pořádání kulturních akcí pro občany Želechovic
nad Dřevnicí dále to bylo 18 hodin práce pro obec, což v součtu dělá celkově 2118
brigádnických hodin.

V současnosti také 5 členů našeho sboru pravidelně dobrovolně daruje krev ve zlínské
nemocnici (Dolanský, Hrazdira, Kűhr, Machula, Ševčík), za což si určitě zaslouží naše uznání.
Několik členů je také zapsáno v seznamu dobrovolných dárců kostní dřeně, což je taktéž
velmi záslužné (Hrazdirová, Kűhr, Zicha).
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 činnost v letošním roce, také
drahým polovičkám a rodinám za časovou toleranci, které naše uskupení dost často
vyžaduje.
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.

Nesmíme zapomenout ani na občany Želechovic nad Dřevnicí, kteří nás podporují v naší
nelehké činnosti, chtěl bych podotknout, že jsme tu hlavně pro ně.
Kdybyste nyní dovolili milé sestry, bratři a hosté, chtěl bych Vám a Vašim nejbližším popřát
do nového roku mnoho štěstí, zdraví a lásky.
Zpracoval: Ing. Tomáš Čechmánek

jednatel
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