S estry a bratři, vážení hosté, přátelé.
J sem rád, že vás mohu přivítat na výročním jednání okrsku č. 8 na půdě bratrského sboru
K lečůvka. R ok 2 008 uplynul jako voda a je tudíž na místě provést stručnou bilanci
dosažených výsledků a poukázat na drobné nedostatky, kterým se při sebelepší vůli občas
nevyhneme.

Výroční valné hromady sborů proběhly bez větších problémů ve stanovených termínech.
Těmto předcházelo shromáždění představitelů sborů v S azovicích, kde jim byly předány
materiály pro zajištění valných hromad, jakož i pokyny pro nadcházející údobí. Nutno
konstatovat, že ve většině případů se podstatně zvýšila úroveň výročních jednání, zvýšila se
i vzájemná návštěvnost. Přispívá to k lepšímu vzájemnému poznání, navázání užší
spolupráce a v neposlední řadě i získání nových poznatků a zkušeností pro vlastní činnost.
Ve všech výročních zprávách byla vesměs kladně hodnocena činnost sborů, nešetřilo se
však ani kritikou nejen vůči nadřízeným org ánům, ale velmi často i do vlastních řad. A jak
mám hodnotit činnost okrsku a jeho výboru? Hlavním vodítkem je zde plnění plánu činnosti
a usnesení z minulé valné hromady. Mohu říci, že tento úkol se vcelku podařilo splnit, až na
některé drobné nedostatky, kterým se hodláme letos vyhnout. Okrsek je vysoce aktivní
především na úseku represní činnosti a technického výcviku. J e to především již zajetá
soutěž v rámci G rand Prix ( dále jen G P) okrsku se značnou účastí i okolních sborů. V
loňském, roce v soutěži O pohár primátorky obsadily naše sbory popřední místa, konkrétně
1 ., 2 . a 4 . Pravidelně se provádí okrskové součinnostní námětové cvičení zaměřené na
dálkovou dopravu vody.
K úrovni jednotlivých soutěží G P lze říci jen jedno: jejich úroveň vysoce hodnotí všechny
zúčastněné jednotky, za což musím poděkovat veliteli okrsku bratru ( dále jen br.) Žitnému.
C ením si i skutečnosti, že se podstatnou měrou zvýšila kázeň soutěžících a mohu říci, že zde
nedochází ke vzájemné rivalitě či dokonce k nevraživosti a jejich nežádoucím důsledkům.

Práci s mládeží se věnují ve sborech Želechovice, Želechovské Paseky, K lečůvka,
J aroslavice a jeví se předpoklad, že se tato činnost uchytí i v Lípě. S dorostem pracují v
Želechovicích a v J aroslavicích. Těmto sborům chci za jejich práci upřímně poděkovat. S ám
z vlastní zkušenosti vím, co tato práce obnáší a je k tomu nezbytná dávka obětavosti a
citlivého přístupu. Dále bych chtěl poděkovat sboru Lípa – jmenovitě br. C holastovi za péči,
věnovanou družstvu žen, které se již staly rovnocenným partnerem družstev mužů při
všech našich soutěžích. Věřme, že jim dosavadní elán vydrží.
Tolik asi k práci okrsku. J eho výsledky však tvoří jednotlivé sbory, na jejichž činnost se teď
jen velmi stručně podíváme:

Želechovské Paseky jsou sborem s druhou nejvyšší členskou základnou. Tu tvoří 6 6 členu,
z toho 1 4 mladých hasičů ( dále jen MH). Mají i 1 5 žen. V loňském roce dosáhl sbor

vynikajících výsledků na úseku sportovních soutěží. J e to především vítězství v soutěži G P,
jakož i účast na soutěžích v Ludkovicích a Provodově. V Ludkovicích se konala i premiéra
družstva žen. Douf ejme, že to nebyla jen premiéra. R ozsáhlou činnost vykazoval kolektiv
MH, který absolvoval celkem 1 1 soutěží, zúčastnil se okrskové i okresní soutěže v uzlování
a pro výroční Valnou hromadu si připravil kulturní vystoupení. J e to velmi bohatá činnost, za
což patří dík vedoucím kolektivu A ndrei Minaříkové, Martinu Patákovi a Petru K rajčovi.
B ohatá činnost je vykazována i na úseku kulturního a společenského života sboru: bylo to
loučení se starým rokem, posezení pří zabíjačce, maškarní ples, dětský karneval, stavba a
kácení máje, taneční zábava a dvoudenní poznávací zájezd. Při údržbě požární techniky a
výstroje bylo odpracováno 3 8 0 hodin. Při zajišť ování společenských akcí a odborné přípravy
členů to bylo celkem 9 8 1 hodin. Činnost tedy velmi bohatá.

S bor Želechovice čítá celkem 6 2 členů, z toho 2 9 MH a 4 ženy. Opět vykazuje bohatou
činnost na úseku sportovní činnosti. J e to pravidelná účast v soutěžích G P, kde sice měli
poněkud vyšší ambice, ovsem štěstí je vrtkavé a ne vždy se daří dle představ. K romě
soutěží v okrsku se soutěžní jednotka zúčastnila i soutěží v Neubuzi, ale především v
Ludkovicích, odkud si odvezla putovní pohár za vítězství. Velmi ag ilní je kolektiv MH, který
pod vedením br. Zdeňka K ü hra a Michala G ahury absolvoval 1 2 sportovních soutěží, jakož
i soutěže v uzlování. I kulturně zábavná činnost sboru je bohatá: začalo to tradiční
novoroční zabíjačkou. Dále to byl víkendový pobyt na chatě B ačkárka v J avorníkách, účast
na Hasičské pouti na sv. Hostýně, stavění máje, jehož plánované kácení někdo
neplánovaně urychlil, účast na Hasičské pouti na Provodově, v závěru roku to byla tradiční
hodová zábava spojená s voděním berana. Na úseku pracovní aktivity bylo odpracováno
celkem 3 3 8 hodin. J ednotka vyjela k zásahu pří požáru v areálu S vitu. Závěrem nutno
ocenit aktivitu sboru pří zajišť ování pravidelných prověřovacích cvičení okrsku.

Členská základna v Lípě čítá 3 3 členů, z toho pak 6 MH a 7 žen. J ak již jsem se zmínil,
družstvu žen patří uznání za velmi dobré výsledky v konkurenci vyzrálých družstev mužů.
S nad se podaří i doplnit stávající počet MH a obohatit tak počet kolektivů v okrsku. S outěžní
družstva mužů i žen jsou zapojeny v soutěži G P. Obě družstva letos zvítězila v okrskové
soutěži a reprezentovala okrsek v okresním kole. Mužům se zde příliš nedařilo, zato ženy v
konkurenci 1 3 družstev získaly pěkné 3 . místo. Mimo soutěží G P se členové sboru zúčastňují
okrskového námětového cvičení, aktivně se zapojují do akcí při úklidu obce, čištění
komunikací, sběru druhotných surovin. Při závodech horských kol v části obce Potůčky
zajišť ovali pořadatelskou službu. Při společenském vyžití sice postavili májku, tu však
postihl stejný osud jako v sousedních Želechovicích. A si zde působí nějaký škůdce, kterému
tato pěkná tradice leží v žaludku. Velmi úspěšný byl Dětský den, který pořádali ve
spolupráci s mysliveckým sdružením a TJ S okol. Zúčastnili se Hasičské pouti na Provodově
i s nově vysvěceným praporem. J ednotka vyjela ke dvěma zásahům při požáru rodinného
domu v Zádveřicích a k likvidaci hořícího travnatého porostu při komunikaci na Lipské
paseky. Tolik asi k činnosti sboru Lípa. Dle vyjádření starosty obce jsou platným
pomocníkem při veškerých akcích v obci. Tyto hodiny si nevykázali, při ostatních aktivitách
odpracovali 4 6 0 hodin.

Lužkovice mají 2 9 členů, MH a ženy nevykazují. J ako požární jednotka se zúčastnili jen
okrskové soutěže a soutěže O pohár primátorky. J ejich aktivita se soustřeďuje především
na spolupráci se sdružením Za zdravé Lužkovice, kde jejich pomoc oceňují. Ze
společenských akcí to byla taneční zábava a týdenní pobyt na chatě ve Všemině. Z
pracovních aktivit to bylo především sběr železa a pálení klestí. Při údržbě techniky a
výstroje bylo odpracováno 2 00 hodin. V současné době po vzniku samostatné obce
Želechovice nemá sbor vlastní zbrojnici. Tímto stavem se jistě příslušné org ány zabývají.

S DH K lečůvka má celkem 5 0 členů, z toho 1 9 MH a 2 ženy. Požární jednotka je zapojena do
soutěží G P a zúčastňuje se pravidelně okrskových námětových cvičení a soutěže O pohár
primátorky. K olektiv MH tvoří dvě družstva, která jsou zapojena do soutěží v rámci okrsku,
kde se jim vcelku daří. Tradičně dobrou činnost lze hledat ve společenské činnosti a.
propag aci požární ochrany. V prvé řadě jsou to pravidelné Tříkrálové sbírky pro zlínskou
C haritu, které se u občanů setkávají s velkým pochopením. Z reg ionálních akcí je to
masopustní průvod obcí, tradiční hodová zábava spojená s voděním berana. Těchto oslav
se zúčastnili zástupci Muzea J ihovýchodní Moravy a reg ionální televize, což jistě výrazně
zpropag ovalo požární ochranu v obci. V květnu uspořádal sbor ve spolupráci se sdružením
S luníčko pro malé i velké hezké odpoledne při příležitosti MDD. V rámci brig ádnické činnosti
vykazuje sbor 4 6 0 hodin.

S bor J aroslavice vykazuje v současné době 6 5 členů řádných, z toho 8 MH a 2 1 členů
podporujících, a 1 čestného člena. S outěžní družstva mužů vykázala v minulém roce velmi
dobré výsledky v soutěžích G P okrsku, v soutěži O pohár primátorky, zúčastnilo se i soutěže
v Ludkovicích bez výraznějšího výsledku. Výsledky družstva neg ativně ovlivňuje
skutečnost, že nemá v obci žádnou možnost nácviku a je odkázáno na dobrou vůli
bratrských sborů. Družstvo MH i dorostu se potýká se značným nezájmem dětí v obci, což
je ovlivňováno neg ativně blízkostí města a mizivou podporou ze strany rodičů. V tomto
směru se v současné době sbor chlubit nemůže a zůstává daleko za tradicí. To se dá říci í o
družstvu dorostu. S bor uspořádal v průběhu roku řadu společenských akcí. B yla to
březnová členská schůze se společenskou zábavou, oslava svátku dne matek, víkendový
pobyt v rekreačním střediska v chatě Pod Obřany ve C hvalčově a jiné drobné akce. Vysokou
aktivitu prokázali zejména mladší členové při péči o požární techniku, úklidu zbrojnice při
skončení různých stavebních prací, sběru druhotných surovin, kterých sebrali celkem 2 2
tun. Zvlášť nutno ocenit pomoc členů sboru při sběru žel. šrotu org anizovaným Dětským
domovem na Lazech, jehož výnos ve výši 1 3 000 K č byl věnován nemocným dětem
dětského oddělení K rajské B ať ovy nemocnice ve Zlíně. C elkově bylo při brig ádnické činnosti
odpracováno 1 2 1 0 hodin.
Po ohlédnutí za činností jednotlivých sborů bych provedl zhodnocení výsledků okrsku jako
celku:
Počet členů řádných v kateg orii –
–
–
–

dospělých
mladých hasičů
podpor. a čestných
celkem členů

–
–
–
–

2 2 4
6 6
2 2
3 1 2 , z tohoto počtu 5 1 žen

J e reg istrováno 6 družstev MH a 2 družstva dorostu s počtem 7 6 členů. Zásahové jednotky
vyjížděly ke 4 různým zásahům. Toto nízké číslo hovoří především o tom, že v uplynulém
roce se prakticky nevyjíždělo k zásahům při záplavách i poměrně nízkou požárovostí v
působnosti okrsku. Pracovní aktivity okrsku představují celkový počet 4 03 7 odpracovaných
hodin.

V závěru své zprávy chci vyjádřit přesvědčení, že nové územní správní uspořádání platné od
1 . ledna tohoto roku splní bratrským sborům Želechovice a Paseky jejích představy a
umožní jim pracovat při zabezpečování úkolů požární ochrany tak jako doposud, kdy
výsledky jejich činnosti především na úseku represe a technického výcviku jsou ozdobou
nejen 8 . okrsku.

S estry a bratři, snažil jsem se vám jen velmi stručně podat přehled o činnosti okrsku v roce
2 008 . Mám za to, že dosaženými výsledky se můžeme jistě pochlubit, i když všichni víme,
kde nás ještě tlačí bota a že na své činnosti můžeme ještě mnohé zkvalitnit. K tomuto nám
všem přeji hodně zdaru, jakož i nezbytného štěstí.
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