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Program VVH: 
 

I. Zahájení a přivítání hostů 
II. Volba volební a návrhové komise 
III. Zpráva o činnosti SDH za rok 2019 
IV. Zpráva hospodáře 
V. Zpráva kontrolní a revizní rady 
VI. Kontrola plánu činnosti na rok 2019 
VII. Volba funkcionářů SDH 
VIII. Volba delegátů SDH na VVH okrsku 
IX. Volba delegáta SDH na Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín 
X. Volba kandidáta do voleb 8. okrsku 
XI. Kulturní vystoupení mladých hasičů 
XII. Plán činnosti na rok 2020 
XIII. Diskuse 
XIV. Usnesení 
XV. Závěr 
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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 uplynulý rok. Naši činnost jsem rozdělil do několika bodů dle 
působnosti sboru. 
 
Činnost sboru 
Naše činnost je poměrně široká a někdy i rok je poměrně krátký na to, abychom stihli vše, co bychom 
si přáli. Většina událostí už má své pevné místo a ani v letošním roce tomu nebylo jinak kromě jedné 
novinky. 
Vše odstartovala již klasická zabijačka v měsíce lednu na zbrojnici. Únor se nese v duchu sportu a 
školení, tedy vyrazili jsme opět na lyžařský výlet do Ski areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích a o 
týden později se několik členů naší výjezdové jednotky zúčastnilo cyklického školení velitele 
jednotky/družstva u profíků ve Zlíně. Aby toho nebylo málo následující týden proběhlo cyklické školení 
na strojníka. Pomalu se blíží datum 13. dubna a jak víme, to je sběr železa v naší obci. Přelom měsíce 
dubna a května opět přináší již osvědčený scénář, a to hasičskou pouť na Sv. Hostýně a o několik dnů 
později pořádáme a zajišťujeme stavění májky u nás na Střelnici. Náročný týden uzavírá v neděli 
hasičská pouť na Provodově. Než jsme nabrali sílu po náročném začátku měsíce už je tu konec a to je 
přece tradiční kácení máje na Střelnici. Kromě samotného kácení byly na místě přichystány soutěže 
pro děti, ukázky mladých hasičů a naše výjezdová technika. Proběhlo také opékání špekáčků a večer 
následoval ohňostroj a menší zábava. To vše za podpory naší obce. O měsíc později, a to v sobotu 30. 
června proběhla pouťová ukázka dálkové dopravy vody v rámci pravidelné odborné přípravy jednotek 
sborů dobrovolných hasičů. Nácvik proběhl na katastru obce Želechovice v podobě známé z posledních 
let. 
Ač se to nezdá, přesunuli jsme se do druhé poloviny roku, a to se jede v okolí Zlína slavná Barum 
Rally Zlín. Součástí byla opět legendární RZ Pindula, která letos vedla okolo naší Střelnice, tedy o práci 
jsme měli postaráno. Velká novinka, to je sobota 28. září, když jsme se pokusili jako 8. okrsek 
uspořádat 1. hasičskou pouť. Nápad starosty okrsku bratra Zichy byl vřele přijat i ostatními sbory v 
okrsku a pak jsme se i v našem sboru domluvili, že tuto akci zabezpečíme po organizační stránce. 
Prvního ročníku se zúčastnilo celkem 7 sborů. Říjen, ano to jsou hody v naší obci. Přesněji v sobotu 
19. října proběhlo tradiční vodění berana s večerní hodovou zábavou. Jednalo se již o 14. ročník. V 
prosinci se ještě budeme podílet na rozsvěcování vánočního stromu v obci a na silvestra proběhne 
každoroční silvestrovský výšlap. Rovněž v zimních měsících probíhají výroční valné hromady okolních 
sborů, kterých se účastní i zástupci ostatních sborů okrsku a ani my nejsme výjimkou.  
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat za příkladnou reprezentaci sboru při soutěžích TFA členy 
sboru a to konkrétně bratru Coufalíkovi a sestře Hrazdirové. 
 
Družstvo mužů 
8 trestných bodů a první místo v roce 2019 v soutěžích GP 8. okrsku. Po sedmi letech se nám to opět 
podařilo, i když jsme nečekali, že to bude trvat tak dlouho. Úžasný vstup do sezóny to je první místo 
na Klečůvce, Ostratě a v Lužkovicích. Průběžné vedení si hlídáme druhým místem na Pasekách a jsme 
rozhodnuti letos zabojovat o to nejvyšší místo. Bohužel po zrušení soutěže v Lípě je rozhodnuto a 
tohle nás ve výsledku trošku mrzelo. I když bychom na domácí soutěži útok nedokončili tak to letos 
vyjde. I přes toto vědomí bohužel na domácí soutěži přichází chyba a už se to stává pomalu 
nechtěnou tradicí. Změna tratě nám přitom seděla o mnoho více než původní trať z předešlých let. 
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Výsledkem i tak byla uspokojivá třetí pozice a mohlo se začít slavit. Uvidíme, co v příštím roce, 
obhajoba je přece jen vždy o něco těžší. Snad se to opět podaří. 
Mimo soutěže GP jsme se již zúčastnili jen Okrskové soutěže na Pasekách a výsledkem byla 
překvapivá druhá pozice i přes to, že jsme na štafetě dostali N, díky chybné předávce štafetového 
kolíku. 
 
Družstvo žen 
V letošním roce se družstvo žen zúčastnilo pouze jedné jediné soutěže, a to té domácí v měsíci srpnu 
na Střelnici. Jejich čas byl nejrychlejší a po zásluze odměněn prvním místem o to více ceněném, když 
se jich na start postavilo pouze 7 z 9 možných. Celkové první místo v kategorii žen v soutěžích GP 8. 
okrsku pro letošní rok získávají holky z Lípy – gratulujeme.  
 
Družstvo mladých hasičů 
Řady našich nejmenších pokračovatelů se stále rozšiřují, a to co bylo dříve nevídané, je dnes 
skutečností. Zcela jistě na tom mají velkou zásluhu naší vedoucí, kterým za to patří slova uznání. A 
abyste věděli, komu toto uznání patří tak Ivě Hrazdirové a Kryštofovi Balajkovi. 
Jejich působení je velmi obsáhlé ať už se jedná o nejrůznější soutěže tak i různé exkurze na zajímavá 
místa v našem okolí. 
V únoru to začínalo okrskovou uzlovací soutěží v Jaroslavicích a pokračovalo se v březnu okresní 
soutěží na Březůvkách. Štěstí nepřálo, ale nabrané zkušenosti se zcela jistě v budoucnu zúročí. Po 
menší pauze se pokračuje v květnu na okrskové soutěži na Želechovických Pasekách v požárním 
sportu. Získávání zkušeností je často vykoupeno neúspěchy a zde to platí více než jinde. Diskvalifikace 
a následné čtvrté místo z důvodu rozpojení savic. Koncem měsíce ještě zavítají na pohárovou soutěž 
na Klečůvku. Jak v kategorii mladších žáků, tak i ve starších žácích se mnoho nedařilo, ale výrazné 
zlepšení tam zcela jistě bylo. Následující den se přesouvají na PS na Paseky. Opět máme zastoupení 
v obou dvou kategoriích. Mladší žáci kvůli přešlapu na nástřikové čáře získávají N a starší žáci po 
menším zaváhaní u koše získávají celkové páté místo. V červnu se koná již 2. ročník Memoriálu 
Vladislava Žitného u nás na Střelnici. Naši šli na řadu jako první. Vzhledem k problému na časomíře 
však svůj pokus museli opakovat, což nám ve výsledku trošku pomohlo k lepšímu času. I tak se 
bohužel umístili až na 8. místě ze 14 týmů ve své kategorii. Konec měsíce to je PS MH na Provodově. 
Problémy na béčku a přetlakovém ventilu způsobili značné zdržení, ale i přesto se nevzdali a útok 
dokončili v čase okolo jedné minuty a za jejich snahu je diváci odměnili značným potleskem. O měsíc 
později je na řadě PS na Veselé. MH, lehké zdržení u rozdělovače, výsledkem je 9. místo ze 12-ti 
zúčastněných týmů. SŽ se vedlo o poznání lépe. Bezchybný útok a 3. místo, taktéž ze 12-ti družstev. 
V červenci se přesouváme na Hrobice a díky velké konkurenci obsazujeme až pozici ve druhé půlce 
výsledkové listiny. Prázdniny docela rychle utekly a už je tu září a PS MH v Ludkovicích. Kvůli nemoci 
se útoku zúčastnilo pouze šest členů a po menším zaváhání na rozdělovači nestačil náš čas na ty 
nejlepší, ale i tak se budou získané zkušenosti hodit. Koncem září se zúčastňují ještě PS mladých 
hasičů v Uble v kategorii MŽ a také v SŽ. SŽ se docela dařilo, ale výsledkem byla neoblíbená 
bramborová pozice. MŽ trápila celá řada problémů v podobě mašiny nebo prasklé gumičky na vedení. 
Naštěstí se nikomu nic nestalo a svůj útok dokončili. 
Ale soutěže nejsou vše, a jak se říká po práci zábava. Proto letos navštívili třeba exkurzi do Filmového 
uzlu v nedalekých filmových ateliérech na Kudlově nebo se zúčastnili víkendového pobytu na Rusavě. 
Možností je hodně a v červnu to třeba byl dětský den pod sokolovnou, kde měli jedinečnou možnost si 
vyzkoušet hasičský zásah z naší cisterny pod dohledem dospělých členů. Zúčastňují se také 
nejrůznějších výstav v nedalekém Zlínu. Naposledy to byl Festival stavebnic v Baťově institutu. 
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Letošní rok jim přenesl opravdu hodně zkušeností a možností, proto věřme, že naši nejmenší setrvají i 
v příštím roce, kde budou moci bojovat o lepší umístnění anebo navštěvovat další zajímavá místa 
našeho okolí. Ještě jednou bych tímto rád poděkoval oběma vedoucím za jejich obětavou práci. 
 
Zásahy 
Výjezdová jednotka byla v letošním roce povolána zatím k osmi výjezdům lehčího charakteru. 
V lednu jsme vyjeli k nahlášenému požáru komína v rodinném domě na Želechovickách Pasekách. 
V březnu jsme byli povolání do katastru obce Lužkovice, kde začala při pálení klestí hořet tráva mezi 
lesy. Duben to byl požár nízké budovy v místním zahradnictví. V měsíci květnu vyjíždíme k ucpanému 
mostku u firmy Metrans v Lípě při prudkých deštích. Provádí se monitoring a informuje se operační 
středisko o aktuální situaci. Pátým letošním zásahem byl požár hospodářské budovy na ulici Lysá v 
naší obci. V červenci poskytujeme technickou pomoc. Spadlé stromy blokovaly komunikaci mezi 
Želechovicemi a Provodovem v části zvané Zelené údolí. V srpnu je to opět technická pomoc k 
odstranění nebezpečných stavů ve Zlíně včetně odčerpávání vody ze sklepních prostorů. Posledním 
prozatímním výjezdem v měsíci říjnu byla dopravní nehoda s uraženou plynovou přípojkou u RD na 
hlavním tahu přes obec na ulici Osvobození. 
 
Činnost jednotky/sboru v číslech 
V našem sboru máme 1 vyškoleného velitele jednotky, 3 velitele družstva, 6 řidičů, 7 strojníků a 1 
zdravotníka. 
Sbor aktuálně eviduje 80 členů, z toho je 24 členů mladých hasičů do 15 let a 2 do 18 let, dále 21 žen 
a 33 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 280 hodin při údržbě techniky a zbrojnice. Dalších 1150 hodin bylo 
odpracováno na Střelnici a 660 hodin při pořádání kulturních akcí pro občany Želechovic nad Dřevnicí 
dále to bylo 30 hodin práce pro obec, což v součtu dělá celkově 2120 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 více podrobností 
včetně nejbližších plánů sboru. 
 
Závěr 
Co říci závěrem? Především chci jménem sboru poděkovat všem členům za jejich práci, kterou 
v letošním roce odvedli. Nechci zapomenout ani na naše podporovatele z řad vedení obce, občanů, 
rodinných příslušníků a občanských sdružení v naší obci. Věřím, že jsme v uplynulém roce dělali dobré 
jméno našemu sboru tak i naší obci při celé řadě uskutečněných akcí. 
Nyní bych chtěl všem popřát do blížícího se nového roku mnoho zdraví, štěstí a lásky. 

 
Zpracoval: Ing. Tomáš Čechmánek 

jednatel 


