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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 2018. 
Rok se s rokem sešel a já se vás pokusím v krátkosti seznámit s naší činností v letošním roce, 
kterou jsem rozdělil do několika bodů dle záběru sboru. 
 

Činnost sboru 
První společné setkání v novém roce byla již klasická zabijačka na zbrojnici. Únor byl spíše 
školící, kde se velitel našeho sboru zúčastnil Instrukčně metodického zaměstnání velitelů 
jednotek SDH okresu Zlín. Týden na to proběhlo cyklické školení velitele družstva rovněž ve 
stanici HZS ve Zlíně. Školení bylo dost a my se přesouváme na každoroční hasičskou 
lyžovačku do osvědčených prostor Ski areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích. V březnu 
pokračujeme školením a to pro tentokrát zkouškami na Hasiče III. a II. stupně na Pasekách. 
Myslíme i na naše nejmenší, když se společně vydáváme na exkurzi k bratrům profíkům do 
Zlína.  
Docela to letí a duben přináší sběr železa a ostatního harampádí kovového charakteru v naší 
obci a mimo to také pro změnu školení vedoucích mládeže na Březové, které je zaměřené na 
pravidla jarního kola Hry Plamen. Když už je venku o něco lépe přichází tradiční pouť na Sv. 
Hostýně. Letos to byl již XXV. ročník. Konec dubna to je již zvyk v podobě stavění máje na 
Střelnici. Mnoho šancí vyřknuto nebylo, ale podařilo se a máj jsme také skáceli po zásluze 
zcela sami. O týden později se někteří naši členové zúčastnili XXIV. ročníku hasičské pouti na 
Provodově.  
Snažíme se také o přízeň našich pokračovatelů a tak jsme pro děti z mateřské školy udělali 
prohlídku zbrojnice a představili jim hasičskou techniku a mnoho jiného. V červnu se konal 
dětský den pod sokolovnou a my byli jako každý rok požádáni o ukázku požárního zásahu 
našimi mladými hasiči. Po mnoha letech se podařilo uspořádat pro děti z družiny v základní 
škole besedu s hasiči. Dětem se představilo vybavení hasičů, například vysílačky a vysvětlilo 
se jim, co vlastně hasiči dělají. Dětem se to velmi líbilo a měly mnoho otázek. Nechyběla ani 
praktická část v blízkosti školy, kde se dětem představila technika sboru. Naši mladí hasiči 
stihli ještě koncem měsíce ukázku na lužkovickém dnu dětí.  
V neděli 1. července naše jednotka opět zorganizovala pravidelnou odbornou přípravu 
dálkové dopravy vody na trase pošta - Střelnice a to v kooperaci s okolními jednotkami. 
Děkujeme za skvělou spolupráci. Další propagací našeho sboru byla přednášku pro děti z 
dětského tábora, která se uskutečnila na místní sokolovně. Srpen je ve znamení tradiční 
Barum Rallye Zlín, ale pro nás s mnoha změnami. Letos byla RZ Pindula vynechána kvůli 
prasečímu moru, ale i přes to jsme měli stanové městečko na Střelnici celý víkend otevřené a 
přístupné. Museli jsme si poradit a vyrazit prodávat na jednu sobotní RZ, což se nakonec 
podařilo.  
Vše docela uteklo a v září proběhla ukončená letošní sezóny na Střelnici a také školení 
vedoucích mládeže na Držkové. Hlavní tématem byla příprava na podzimní kolo hry Plamen. 
Říjen, ano to jsou hodové slavnosti v naší obci. Od rána jsme obcházeli obec s beranem a 
zvali občany na večerní hodovou zábavu se skupinou Kosovci. V neděli 28. října byl 
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významný den, když se v naší obci uskutečnily oslavy 100. let výročí založení československé 
republiky. Součástí akce byla čestná stráž u pomníku složená z obou našich hasičských 
sborů. Škoda jen, že na tak významnou akci nepřišlo více občanů, věřme, že díky 
nepříznivému počasí. 
V prosinci se ještě budeme podílet na rozsvěcování vánočního stromu v obci a na silvestra 
proběhne každoroční silvestrovský výšlap. Rovněž probíhají výroční valné hromady okolních 
sborů. 
 

Družstvo mužů 
17 trestných bodů letos stačilo na druhé respektive na třetí místo v celkové klasifikaci soutěží 
GP. A jak je to možné? Jednoduše. Druhé místo brali bratří z Ostraty, díky lepším umístněním 
v dané sezóně a my jsme se museli spokojit až se třetí příčkou. Letos jsme nedokázali vyhrát 
ani jednu soutěž a tedy druhé místo Ostraty je zcela jistě zasloužené. Na prvním místě se nic 
nemění a drží si ho kluci z Pasek rovněž zaslouženě. V našem týmu často rotovala sestava, 
tedy i určitá nesehranost, zbrklost či pomalost se mohla projevit. Druhé místo to je soutěž v 
Ostratě a v Lípě. Druhou respektive třetí pozici získáváme na Pasekách a na domácí soutěži, 
kde se nám prostě nedaří, a nedokážeme využít domácích podmínek k získání prvního místa, 
to stačí pouze na „třetí“ příčku rovněž jakožto v celém GP. Neoblíbená brambora to je pak 
soutěž v Lužkovicích a na Klečůvce. 
Mimo soutěže GP jsme se již zúčastnili jen Okrskové soutěže na Klečůvce a výsledkem byla 
uspokojivá třetí příčka. 
Věřme tedy, že v tom příštím roce se budeme rvát opět o mety nejvyšší, pokud dovolí čas a 
ochota našeho soutěžního týmu. Rovněž patří velké díky našemu trenérovi a starostovi 
v jedné osobě. 
 

Družstvo žen 
V letošním roce družstvo žen bojovalo spíše s nedostatkem lidí než o drahocenné vteřiny na 
soutěžích. Z tohoto důvodu nebylo družstvo přihlášeno do soutěží GP, ale nakonec se 
podařily odjet alespoň tři soutěže mimo celkovou klasifikaci a výsledky nebyly zase tak 
špatné. V Lužkovicích to bylo krásné první místo. V Lípě už druhé, rovněž uspokojivé 
umístnění a domácí půda přináší čtvrtou příčku, tedy neoblíbený bramborový stupínek. 
Na to, že ženy letos neměli vůbec soutěžit to není zase tak špatný výsledek a na boj o první 
místa beze sporu mají. Věřme, že příští rok to bude mnohem více objetých soutěží včetně 
plné klasifikace v GP soutěžích. 
 

Družstvo mladých hasičů 
Naši nejmenší jsou pro nás velmi důležití a o to více si vážíme práce jejich vedoucí, kterou je 
sestra Hrazdirová a také chci poděkovat všem, kteří ji v téhle činnosti pomáhají.  
Jejich působení je velmi rozsáhlé ať už se jedná o nejrůznější soutěže tak i různé exkurze na 
zajímavá místa v našem okolí. 
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Letošní rok pro ně začal uzlovací soutěží v Pohořelicích. Pro polovinu zúčastněných z našeho 
týmu to byla vůbec první zkušená, tedy o výsledky příliš nešlo, ale šlo především o získání 
dovedností k tomu potřebných. Následovala okrsková uzlovací soutěž v Jaroslavicích. V 
kategorii mladších žáků Adéla Polepilová obsadila 2. místo a Adéla Zichová pak 1. místo. 
Celkově se náš sbor umístil na 2. místě z celkem 5 zúčastněných sborů. Okresní uzlovací 
soutěž ta proběhla na Březůvkách v měsíci Březnu, kde zhodnotili své dosavadní zkušenosti, 
které se jim budou i nadále hodit. První sobotu v dubnu se v nedaleké obci Štípa konala první 
venkovní soutěž v letošním roce, a to sice "O putovní pohár Štípského beránka". Nejednalo 
se ještě o soutěž v požárním útoku, nýbrž o závod požárnické všestrannosti. První květnovou 
sobotu jsme se vydali na první letošní soutěž v požárním útoku, která se konala v Újezdě u 
Valašských Klobouk. Nakonec se naši nejmladší umístili na bramborové pozici po menším 
zaváhaní na pravém proudu. Duben to je okrsková soutěž v požárním útoku na Klečůvce. 
Požární útok ten měli MH dobře rozběhnutý, ale prodleva na rozdělovači a pád jednoho z 
útočníků znamenal 4. pozici. Útok ale dokončili a to se počítá. Celkem tedy MH skončili na 4. 
místě.  
Na řadu přichází květen a hra Plamen MH, druhá (jarní) část v Otrokovicích. Po celodenní 
soutěži bereme 22. místo z 26 družstev. I když se den nevydařil, jak by měl, a celý den nás 
doprovázela smůla, vzali jsme za odměnu mladé hasiče na pouť do Pohořelic. Přece jen se 
snažili ze všech sil a ne jenom v tento den, ale i celkově v průběhu sezóny. V květnu ještě 
stíhají pohárovou soutěž na Klečůvce, ale díky N to stačí až na poslední místo, ale i tohle 
patří k našemu sportu. V červnu proběhl 1. ročník memoriálu Vladislava Žitného. Na památku 
našeho dlouholetého člena bratra Vladislava Žitného, který nás nenadále opustil na konci 
minulého roku, jsme pojmenovali tuto soutěž po něm zcela zaslouženě. Naše nejmenší vedl 
dlouhá léta asi něco okolo 30 let. Budeš nám chybět Laďo! Soutěž byla silně obsazena, kdy 
se zúčastnilo celkem 32 týmů. Naše děti bohužel po zdržení na rozdělovači neobsadily 
medailovou pozici, ale i tak si pěkně zazávodily. 
Hra Plamen mladých hasičů, první (podzimní) část proběhla druhou říjnovou sobotu v 
Zádveřicích. Naši MH se zde vydali se dvěma družstvy na disciplínu Závod požárnické 
všestrannosti. Jeden tým byl tvořen našimi nejmenšími, druhý pak staršími žáky. Obě dvě 
družstva trošku zaváhala při střelbě ze vzduchovek. Vzhledem k tomu, že spousta ze 
zúčastněných se tohoto druhu závodu účastnila poprvé, nevedli si zase tak špatně. Vylepšit 
své dosavadní umístnění budou mít již v následující sezóně v jarní části pokračování Hry 
Plamen. 
 

Zásahy 
Výjezdová jednotka byla v letošním roce povolána zatím ke čtyřem výjezdům lehčího 
charakteru a věřme, že je to také konečné číslo. 
První výjezd byl v naší obci, konkrétně na ulici Nádražní, kde od blesku začala hořet střecha 
rodinného domu. Naštěstí se oheň podařilo dostat pod kontrolu celkem rychle a po uhašení 
ohně jsme začali rozebírat konstrukci střechy kvůli skrytým ložiskům požáru. Druhý výjezd 
směřoval na nedaleké Paseky, kde rovněž hořela střecha na rodinném domě. V říjnu jsme 
byli povolání na Provodov, kde hořela rekreační chata. Poslední zkušenou v letošním roce byl 
požár lesního porostu někde na Želechovických Pasekách, avšak nikde nebylo nic vidět a tak 
jsme byli po dohodě s operačním posláni zpět na základnu. Jednalo se o planý poplach. 
Rovněž patří slova uznání našemu velitelovi, který si své povinnosti plní velmi svědomitě. 
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Činnost jednotky/sboru v číslech 
V naší výjezdové jednotce máme 1 vyškoleného velitele jednotky, 3 velitele družstva, 7 
řidičů, 6 strojníků a 1 člena na obsluhu motorové pily. Výjezdová jednotka má celkem 18 
členů. 
Sbor aktuálně eviduje 74 aktivních členů z toho je 23 členů mladých hasičů do 18 let, dále 20 
žen a 31 mužů. Zpravidla 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 400 hodin při údržbě techniky a zbrojnice. Dalších 1450 hodin 
bylo odpracováno na Střelnici a 620 hodin při pořádání kulturních akcí pro občany Želechovic 
nad Dřevnicí dále to bylo 48 hodin práce pro obec, což v součtu dělá celkově 2518 
brigádnických hodin. 
V současnosti také několik členů našeho sboru pravidelně daruje krev ve zlínské nemocnici a 
dokonce je pár členů uvedeno na seznamu dobrovolných dárců kostní dřeně. 
Pokud by naše činnost někoho zajímala blíže, může navštívit náš web, kde se dozví vše 
podstatné včetně nejbližších plánů sboru. 
 

Závěr 
Závěrem se sluší poděkovat všem členům sboru, kteří se snaží dělat náš sbor lepším a nejen 
těm. Nesmíme zapomínat ani na naše okolí, které nás v této činnosti podporuje, ať už se 
jedná o vedení obce či ostatní občanská sdružení v obci, nebo třeba rodinné příslušníky a 
v neposlední řadě občany naší obce, pro které se snažíme zajišťovat pomocnou ruku 
v nenadálých situacích, tak je i obohacovat o kulturní život, který k naší činnosti bezesporu 
patří. 
Kdybyste nyní dovolili milé sestry, bratři a hosté, chtěl bych vám a vašim nejbližším popřát 
do nového roku mnoho zdaru.  

Zpracoval: Ing. Tomáš Čechmánek 
jednatel 


