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Úvod

Vážené sestry, bratři a hosté,

dovolte mi Vás přivítat na výroční valné hromadě SDH Želechovice nad Dřevnicí, kde se blíže
seznámíme s činností sboru za rok 2016.

V letošním roce se nám opět podařilo uskutečnit nespočet akcí. Ať už spojených s hasičskou
tématikou, tak i zorganizovaných ku prospěchu naší obce a jejích 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 v tom předešlém roce nestihlo.
Činnost sboru

Činnost sboru v letošním roce nikterak nevybočovala ze zajetých kolejí a dá se říct, že se
nesla v duchu minulých let. První společnou akcí v měsíci lednu je tradiční zabijačka v naší
zbrojnici. Únor byl ve znamení lyžování. Letos jsme odjeli na Staré Hamry do Ski areálu Gruň.
Podmínky nebyly ideální, ale to nám dobrou náladu nezkazilo a myslím, že si to všichni
nadmíru užili. Oddychové víkendy se v březnu změnily spíše na školící víkendy. Jednak
cyklické školení velitele družstva, kterého se za nás zúčastnil bratr Hrazdira a dozvěděl se zde
důležité informace vztahující se k činnosti při požáru, ale také po něm čili o administrativě
atd. Školení bylo zakončeno testem, který všichni zvládli na výbornou. Dále se v březnu naši
členové bratr Kűhr, Coufalík a sestry Polášková a Kamasová zúčastnili školení HASIČ III.
stupně, které se konalo ve zbrojnici v Želechovických Pasekách, všichni zúčastnění také
uspěli. Koncem měsíce se podařilo uskutečnit přednášku pro 1. - 4. třídu v místní základní
škole. Přednášky se zúčastnilo kolem 30 dětí. Seznámili jsme žáky s pojmem hasiči a s jejich
činností nejen u nás v obci, ale i v celé České republice. Poučili jsme je, jak se mají zachovat,
když vidí požár či jak se správně volá na linku 150. Poté jim naši mladí hasiči předvedli
uzlování a štafetu dvojic. Žáci měli možnost také nahlédnout do cisterny a vyzkoušet si
pomůcky hasičů. Měsíc duben byl termínem již pro klasický sběr železného odpadu. O týden
později proběhlo vBřezové školení vedoucích a instruktorů mládeže. Konec dubna byl pevně
daný a to díky XXIII. ročníku mezinárodní hasičské poutě na Svatém Hostýně, kde jsme
každoročně nemohli chybět. Po příjezdu z poutě byla na řadě další akce a to stavění májky
na Střelnici. Bohužel ani pro letošní rok nevydržela stát příliš dlouho. Víkend byl náročný a to
z toho důvodu, že se v neděli konala ještě XXII. hasičská pouť na Provodově. Květen jsme
zakončili kácením máje a k tomu navíc dětským dnem na Střelnici. Kvůli soutěži na Klečůvce
byla organizace podstatně náročnější, ale nakonec se vše povedlo. 5. června naši mladí
hasiči předvedli ukázku požárního sportu na dětském dni pod Sokolovnou a 18. června si pro
změnu vše zopakovali na dětském dni v Lužkovicích, kde naši mladí hasiči předvedli ukázku
požárního útoku z cisterny. 26. června, v den místní poutě, proběhla každoroční ukázka
dálkové dopravy vody na trase pošta - Střelnice. Všem sborům děkujeme za jejich účast
(Jaroslavice, Klečůvka, Lípa, Lužkovice, Ostrata, Provodov, Želechovické Paseky). V neděli 3.
července jsme přijali pozvání od bratrů z Provodova a zúčastnili se jejich oslav 125. výročí
založení sboru. O měsíc později jsme rovněž i my slavili 125 let našeho sboru. V rámci těchto
oslav jsme uspořádali hasičskou soutěž. Po jejím vyhodnocení následovalo předání ocenění
našim členům a také starostovi obce jako zástupci obecního úřadu. Náš sbor poté obdržel z
rukou velitele okrsku ocenění sboru a navíc jsme ještě od Ostraty dostali památeční plaketu,
za což velmi děkujeme. Konec srpna se každoročně nesl ve znamení Barum rally a ani letos
tomu nebylo jinak. Během čtyř dní bylo v našem areálu otevřené stanové městečko, které
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bylo jako každý rok nacpané k prasknutí. V sobotu 3. září jsme přijali nabídku nesení vlajek
států v plánovaném průvodu, jejichž hudební soubory se účastnily 28. ročníku národního
festivalu dechových orchestrů, který se konal ve Zlíně. Ve stejný den v odpoledních hodinách
proběhly ještě oslavy 60. výročí založení sboru dobrovolných hasičů na Želechovických
Pasekách a při té příležitosti byla slavnostně otevřena jejich nová klubovna, která vyrostla na
místě staré Rumové chýše. Koncem září se ještě zvládlo školení vedoucích mládeže na
Ploštině. Z našeho sboru se zúčastnila pouze Ivana Hrazdirová. V sobotu 15. října se
uskutečnil další ročník obnovené tradice hodového vodění berana. V pořadí již 11. ročník.
Všem občanům děkujeme jak za příspěvek do kasičky, tak za nachystané občerstvení. Tento
den jsme ukončili večerní zábavou s kapelou Kosovci. V prosinci se ještě budeme podílet na
rozsvěcování vánočního stromu v obci a na Silvestra proběhne každoroční pochod po okolí.
Družstvo mužů

Po delší době došlo v družstvu mužů k několika změnám. Většina stálých soutěžících se
z časových důvodů nemohla pravidelně zúčastňovat soutěží GP. Proto soutěžní sestava dost
často rotovala a snažili jsme se zapojit i naše mladé hasiče, aby nasbírali do dalších let co
možná nejvíce zkušeností. Právě nedostatek zkušeností, chybějící souhra a v neposlední řadě
obrovská smůla bylo to, co nás v letošním roce pronásledovalo. Proto ani naše výsledky
nebyly příliš valné, i když věřím, že jsme si to letos vybrali a v příštím roce to bude o mnoho
lepší.
V soutěžích GP 8. okrsku to tedy stačilo na dvě osmá místa na Pasekách a na naší domácí
soutěži. Jedno čtvrté místo na soutěži v Lípě. Rovněž i okrsková soutěž na Klečůvce v měsíci
květnu přináší pouze čtvrté místo. Zadařilo se především na soutěžích pořádaných na
Klečůvce a na Ostratě, kde jsme si odvezli zasloužené třetí místo. Pro letošní rok jsme získali
stupínek nejvyšší pouze u sousedů v Lužkovicích, kde se nám každoročně daří a získáváme
metu nejcennější, tedy první místo.
V celkovém pořadí soutěží GP 8. okrsku to pak stačilo jen na čtvrté místo, za které jsme ve
výsledku byli docela rádi.

Času nebylo mnoho a v roce 2016 jsme se zúčastnili jediné soutěže, která nebyla, dá se říct,
pro nás povinná, a to byla soutěž v Ludkovicích. Opět jsme bojovali především sami se sebou
a výsledek nebyl o mnoho lepší, když jsme po sestřiku terčů uviděli červený praporek u
stroje. Při dokončení útoku nám ze savice doslova odletěl sací koš včetně savicového
šroubení a to bylo proti pravidlům. Ale hlavní je, že se nikomu nic nestalo.
Družstvo žen

V letošní sezóně se družstvo žen zúčastnilo všech soutěží GP kromě okrskové v měsíci květnu
na Klečůvce. Ze začátku vypadalo, že se družstvo žen vůbec nesloží. Nakonec se přeci
podařilo a za to bych chtěl všem ženám poděkovat především za reprezentaci našeho sboru
při soutěžích GP.

Výsledky nebyly vůbec špatné a ze všech soutěží GP 8. okrsku si odvezly uspokojivé třetí
místo, kromě té domácí, kde plně zúročily dosavadní práci, nikdo na ně nestačil a byly tak po
zásluze první. Nikoho tedy nepřekvapilo, že i v celkovém pořadí soutěží GP v roce 2016
získaly třetí pozici. Věřím, že minimálně v podobném duchu se jejich výsledky ponesou i
v roce 2017.
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Družstvo mladých hasičů

První letošní soutěž to byla Okrsková uzlovací soutěž mladých hasičů, která proběhla v
sobotu 13. února. Jednalo se o uzlovací soutěž v kategorii mladších i starších žáků v
Jaroslavicích. V celkovém pořadí jsme se jako družstvo umístili na krásném 3. místě. Tři
nejlepší z našeho sboru postoupili do Velké uzlovací soutěže okresu Zlín. V dubnu proběhl
závod požární všestrannosti mladých hasičů ve Štípě, kde se naši nejmenší umístili na
perfektním 8. místě z 21 zúčastněných týmů v kategorii. V tomtéž měsíci ještě proběhla
okresní uzlovací soutěž mladých hasičů. Celkem se zúčastnilo 48 dětí v kategorii mladších a
46 ve starších. Soutěžilo se dvoukolově a pokaždé na dva pokusy. Nejlépe z našich nakonec
dopadl Marek Čuřík, který v mladších obsadil krásné 19. místo a Jakub Malaník pak 36.
místo. Květen to byla soutěž MH na Klečůvce. Naši mladí si vedli dobře a po štafetě byli
průběžně na druhém místě. Na řadu přišly útoky. Našim nejmenším se útok povedl, ale
bohužel měli přešlap na nástřikové čáře, jinak by byli jasně nejlepší. Výsledné stříbro bylo
tedy zasloužené. Koncem měsíce se stihla ještě jarní část hry Plamen mladých hasičů. Po
roce jsme se opět vydali do Otrokovic na druhou část okresního kola. Soutěžilo se v
disciplínách štafeta CTIF, štafeta 4x60m, štafeta dvojic a požární útok. Nakonec jsme v
součtu s podzimním kolem obsadili celkové 15. místo z 19 v kategorii mladších žáků s
celkovým počtem 93 trestných bodů. Následně se naši zúčastnili ještě pohárové soutěže na
Klečůvce. V nabité konkurenci obstáli a i s nevelkými zkušenostmi se jim útok povedl
parádně. Stříbro bylo jasným důkazem. V červnu jsme již klasicky pořádali na Střelnici
pohárovou soutěž mladých hasičů. Letos jsme uspořádali již 13. ročník, kterého se zúčastnilo
krásných 16 týmů z širokého okolí. Povedená akce byla bohužel bez účasti domácího
družstva z důvodu malého počtu našich nejmenších. Následovaly zasloužené prázdniny a
koncem roku přišla na řadu podzimní část hry Plamen mladých hasičů, tentokrát v
nedalekých Zádveřicích. Tato podzimní část se skládala ze dvou disciplín - Závodu požární
všestrannosti, tzv. braňáku a Požárního útoku CTIF. V braňáku si náš tým vedl velmi slušně a
po tomto závodu se držel s časem 20 minut a 12 trestných bodů na 4. místě z celkem 21
týmů v naší kategorii mladších. Celkově však náš tým obsadil 11. místo díky tomu, že
neabsolvoval druhou disciplínu. Na konci října se mladí hasiči za odměnu vydali s vedoucími
do Zlína, kde si prohlédli 14/15 budovu v areálu Svitu. Navštívili galerii a zábavnou formou se
seznámili s tím, jak lze pohlížet na obrazy a přitom se něco zajímavého dozvědět. Potom si
ještě šli zasportovat na bowling.
Mladí hasiči se schází každý pátek v hasičské zbrojnici, kde se připravují na jednotlivé
soutěže. Za odměnu jim vedoucí připravují výlety do blízkého okolí. Chtěl bych poděkovat
jejich vedoucímu bratrovi Gahurovi, sestře Zichové a všem, kteří jim pomáhají.
Zásahy

Naše výjezdová jednotka byla v letošním roce povolána zatím ke třem respektive ke čtyřem
výjezdům lehčího charakteru. První poplach byl vyhlášen k zahoření komínu v RD na ulici
Osvobození, bohužel jsme byly na útvaru odhlášeni z důvodu STK, která se prováděla na naší
cisterně, a díky tomu jsme nemohly vyjet. V půlce března jsme již nic neponechali náhodě a
výjezdu nic nebránilo. Tentokrát bylo nahlášeno hořící auto u benzínky směrem na Paseky.
Ovšem nebylo to ani u benzínky v areálu bývalého JZD, ani u benzínky Silmet na pomezí
Želechovic a Lípy. Po hledání místa jak námi, tak profíky bylo zjištěno, že místo požáru je
zhruba kilometr a půl nad benzínkou Silmet v místě dvou prudkých zatáček. Nebýt celkem
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dlouhého zdržení, možná mohlo být auto zachráněno. Každopádně posádka vyvázla bez
zranění. Naším druhým letošním výjezdem byl rozsáhlý požár obilného pole s ječmenem u
skládky Suchý Důl v místní části Zlín - Mladcová. Třetím letošním výjezdem nebyl požár,
nýbrž druhý živel voda. Navečer se spustil doslova liják, který zatopil v obci několik sklepů,
dvorů a dalších prostor. Naštěstí zůstal jak Obůrek, tak Dřevnice ve svých korytech a nestala
se tak větší pohroma.
Činnost sboru v číslech

V našem sboru máme 1 vyškoleného velitele jednotky, 2 velitele družstva, 6 řidičů,
7 strojníků a 1 zdravotníka.

Sbor aktuálně eviduje 68 aktivních členů z toho je 20 členů mladých hasičů do 18 let, dále 21
žen a 27 mužů. Jednou za měsíc probíhá schůze členů, kde se řeší aktuální problémy a
možná řešení. Probíhá pravidelné školení členů sboru a plánuje se činnost sboru zhruba na
měsíc dopředu. V případě potřeby se navíc schází výbor sboru k projednání neodkladných
věcí.
Za tento rok bylo odpracováno 230 hodin při údržbě techniky a zbrojnice. Dalších 1454 hodin
bylo odpracováno na Střelnici a 660 hodin při pořádání kulturních akcí pro občany Želechovic
nad Dřevnicí dále to bylo 64 hodin práce pro obec, což v součtu dělá celkově 2408
brigádnických hodin.

V současnosti také několik členů našeho sboru pravidelně dobrovolně daruje krev ve zlínské
nemocnici, za což si určitě zaslouží naše uznání. Několik členů je také zapsáno v seznamu
dobrovolných dárců kostní dřeně, což je taktéž velmi záslužné.
Pokud by naše činnost někoho zajímala blíže, může navštívit náš web, 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 za časovou toleranci.
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 také podporují v naší
nelehké činnosti.

Kdybyste nyní dovolili milé sestry, bratři a hosté, chtěl bych vám a vašim nejbližším popřát
do nového roku vše nejlepší.
Zpracoval: Ing. Tomáš Čechmánek

jednatel
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