Sestry a bratři, vážení hosté!
Vítám Vás opět po roce na výročním bilancování činnosti našeho okrsku.
Jako vždy, i v roce 2010 se naše práce řídila plánem práce, který se podařilo
beze zbytku splnit.
Ve všech našich sborech proběhly ve stanoveném termínu Výroční valné
hromady. Měly ve všech směrech zlepšující se úroveň a co je důležité, konaly se
za účasti zástupců sousedních sborů, OSH Zlín a zástupců městských a místních
samospráv.
Spolu s velitelem okrsku jsme se zúčastnili takřka všech valných hromad
a mohu odpovědně říci, že jejich úroveň se soustavně zlepšuje a kromě kladného
hodnocení vlastní činnosti zde zaznívají i kritická slova do vlastních řad.
A co říci k činnosti okrsku? Akceschopnost jednotek je pravidelně
prověřována okrskovou soutěží, která se v roce 2010 konala na Žel. Pasekách a
které se zúčastnily všechny sbory okrsku. Soutěže GP okrsku mají vysokou
úroveň, což je zásluha všech soutěžících, ale především velitele okrsku br.
Vladislava Žitného.
V soutěži o Pohár primátorky náš okrsek dobře reprezentovala jednotka
SDH Jaroslavice dosaženým druhým místem v silné konkurenci.
Dobrou prověrkou spolupráce jednotek je prověřovací cvičení při dálkové
dopravě vody v termínu želechovské pouti. Toto cvičení probíhá vždy za
velkého zájmu občanů.
Zástupci sborů se sešli i při oslavě 55. výročí založení SDH Žel. Paseky.
V práci s mládeží se setkáváme v pěti ze šesti sborů našeho okrsku a toto
je jistě cenná deviza do budoucnosti.
A nyní k činnosti sborů našeho okrsku:
SDH Jaroslavice:
Počet členů činných 46, podporujících 27, a 10 MH.
Počet společenských akcí je skromnější než u dalších sborů. Je to ovlivněno
skutečností, že v této místní části není žádná vhodná společenská místnost pro
konání akcí, místní hřiště je oploceno a vstup je povolen jen členům sportovního
klubu. Negativní vliv má i bezprostřední blízkost města.
Proto se společenská činnost soustřeďuje v omezených prostorách HZ.

Každoročně se zde začíná zábavou s velikonoční pomlázkou.
Ve spolupráci s Komisí místní části byl uspořádán dětský den.
Významnou akcí byla oslava 100. výročí vysvěcení místní kaple, ke které
důstojným způsobem přispěl průvod členů sboru ve stejnokrojích a s praporem.
Oslava proběhla za účasti významných osobností z oblasti duchovní i politické.
Někteří členové sboru se zúčastňují i hasičských poutí na Hostýně a
v Provodově.
Pro své členy výbor zajišťuje každoročně vikendové pobyty. V loňském roce to
byl pobyt na Léskové.
Soutěžní družstvo má největší problém s možnostmi nácviku. V místní části není
vhodná nácviková plocha a ani vhodný zdroj vody. Pro nácvik musí využívat
ochoty sousedních sborů a nacvičují v jejich prostorách.
Přes tyto potíže docílilo soutěžní družstvo výborného umístění v soutěžích GP
okrsku. Mimo to se zúčastnili soutěže v Provodově a Kašavě.
Zásahová jednotka vyjížděla ve 3 případech k čerpání vody a l zásahu u požáru,
který se uskutečnil poslední den v roce na Silvestra v 17,00 hod.
Desetičlenný kolektiv MH zápasí s malým zájmem dětí a především rodičů. Přes
veškerou snahu vedoucího MH se složení kolektivu neustále mění a podle toho
vypadají výsledky v soutěžích. Na činnosti MH má špatný vliv i skutečnost, že
není kde provádět nácviky.
Začátkem roku se na HZ uskutečnila okrsková soutěž v uzlování.
V zájmu zabezpečení finančních prostředků pro činnost sboru se dvakrát ročně
koná sběr železa. Členové sboru při této činnosti pomáhají i v dětském domově
na Lazech, se kterým členové SDH již několik let spolupracují.
Hodně práce bylo odvedeno i v rekreačním středisku na Březůvkách, kde je
odměnou možnost víkendového pobytu.
Sbor odpracoval celkem 1 660 brigádnických hodin.
SDH Klečůvka:
Sbor má 35 činných členů a 17 MH.
Ve své činnosti se sbor zaměřuje na kulturně společenskou činnosti ve své
místní části a uchovává tak tradiční akce jako je masopustní průvod a hodové
oslavy s voděním berana.
V měsíci lednu tradičně zajišťují ve spolupráci se zlínskou Charitou Tříkrálovou
sbírku, která v roce 2010 vynesla 6 470 Kč. Součástí sbírky byla účast ve
fotografickou soutěži s tříkrálovou tématikou, ve které koledníci získali 1. místo.
Nezbývá než blahopřát.
V únoru sbor uspořádal již 2. ročník koštu slivovice – věříme, že s dobrým
výsledkem.
Zábavné odpoledne bylo uspořádáno ve spolupráci se sdružením Sluníčko na
místním hřišti. Tato oslava dne dětí měla u všech účastníků velký ohlas.

V měsíci září sbor zorganizoval pro mládež výlet do Pulčinských skal, odkud si
účastníci přivezli nezapometulné zážitky.
Prosinec byl ve znamení Mikulášské dílny, Štěpánského fotbalu a bruslení v Uh.
Brodě.
Zásahová jednotka prokázala svoji profesionalitu při povodních, kdy zasahovala
při čerpání vody v Lůžkovicích, ve Zlíně u podjezdu a v Loukách v objektu MŠ.
Na úseku tech.výcviku se 2 družstva mužů zúčastnila 1. kola sport.soutěže,
soutěže o Pohár primátorky a 6 soutěží v rámci GP okrsku.
MH se ve své kategorii zúčastnili celkem 5 soutěží.
Na úseku brigádnické činnosti bylo odpracováno celkem 354 hodin.
SDH Lípa:
Členskou základnu tvoří celkem 27 členů činných a nejsilnější zázemí s počtem
29 MH, kteří jsou soustředěni ve 3 družstvech. Opravdu vynikající bilance.
Ve své společenské činnosti spolupracují s dalšími složkami v obci s vydatnou
podporou Obecního úřadu.
Mezi úspěšné akce lze počítat dětskou drakiádu, exkurzi v hasičské zbrojnici ve
Vizovicích, posezení u táboráku spojené s opékáním špekáčků a Mikulášská
besídka.
Pro občany byla uspořádána masopustní zábava, oslava Dne dětí formou
pohádkového lesa, podzimní hodová zábava a některé další akce, mezi něž patří
pořadatelská služba při závodech horských kol.
Kladně hodnotíme účast na hasičské pouti na sv. Hostýně i s praporem.
K propagaci sboru patří i beseda s dětmi ve škole na téma požární ochrana.
Velkým kladem sboru je nejen účast soutěžního družstva mužů ve všech
soutěžích v rámci okrsku, ale hlavně zapojení družstva žen do sportovních
soutěží, kde jsou ženy rovnocennými partnery mužů.
Zásahová jednotka vyjížděla v průběhu loňského roku asi ve 4 případech
k odčerpávání vody v obci a k požáru chaty na lipských pasekách.
Při plnění pracovních povinností sbor vykazuje 789 brigádnických hodin.
SDH Lůžkovice:
Do práce sboru je zapojeno 31 mužů. Činnost sboru se soustřeďuje především ve
spolupráci se Sdružením za zdravé Lůžkovice. V rámci společenské činnosti se
sbor spolupodílel na organizování Dne dětí, pomoc při konání pivních slavností,
tradiční zabijačku, oslavy fašanku. Členové sboru provádějí úklid místní části a
sběr železného šrotu.
Zásahová jednotka vyjížděla k čerpání vody při červnových záplavách. Soutěžní
družstvo se zúčastnilo I. kola sportovní soutěže, soutěže o Pohár primátorky a 5
sportovních soutěží v rámci GP okrsku.

Činnost sboru negativně ovlivnilo odebrání vozidla a přestěhování HZ do
prostor v soukromém domě.
Věříme, že převzetím opraveného vozidla DVS12 z SDH Malenovice se aktivita
sboru zvýší a že jeho členové zajistí řádný průběh oslav 120. výročí založení
sboru.
V rámci údržby požární techniky bylo odpracováno celkem 36 hodin.
SDH Želechovice na Dřevnicí:
Sbor má celkem 34 činných členů a 13 MH.
I v tomto sboru lze hodnotit bohatou činnost. Jedná se o tradiční zabijačku,
zimní výpravu do Beskyd skiareálu Rališka. K propagaci přispěla účast na
natáčení videoklipu z filmu Kočky. Jeden víkend byl věnován bowlingu, při
kterém byl i důvod k veselí – viz politý hasič.
Členové se pravidelně zúčastňují hasičské poutě na sv. Hostýně a v Provodově.
Tradiční stavění máje – i přes rafinované zabezpečovací systémy – nedošlo
k jeho slavnostnímu pokácení.
V květnu byl v areálu střelnice uspořádán Dětský den a to současně s kácením
májky č. 2 a závěrečným ohňostrojem.
Odpočinkovou akcí byl víkendový pobyt na Revice ve Vizovicích, kde byl pro
zúčastněné připraven bohatý program.
Říjen byl ve znamení hodových oslav s voděním berana a hodovou veselicí.
Velmi bohatou činnost vykazuje i kolektiv MH, který svými ukázkami výborně
propaguje činnost sboru.
V roce 2011 bude společenská činnost obohacena o oslavy 120. výročí založení
sboru.
Zásahová jednotka je na velmi dobré úrovni, což dokazuje svými výjezdy k 5
požárům.
Soutěžní družstvo se zúčastnilo všech soutěží v rámci GP okrsku a dalších 11
soutěží v okrese.
Velkým kladem sboru je družstvo žen, které je rovnocenným soupeřem družstev
mužů.
V rámci pracovní aktivity vykazuje sbor 305 brigádnických hodin.
SDH Žel. Paseky:
Základnu sboru tvoří 64 činných členů a 25 MH. Jedná se o nejsilnější členské
zázemí v rámci okrsku a tomu odpovídají výsledky soutěží a společenská
činnost.
V roce 2010 byla činnost sboru zaměřena hlavně na oslavy 55. výročí trvání
sboru. Při oslavách se v areálu výletiště uskutečnil bohatý program, jehož
součástí byla i ukázka hašení požáru mladými hasiči. Akci ukončila taneční
zábava, která se protáhla až do ranních hodin.

Z dalších akcí to byl víkendový pobyt MH v Beskydech a návštěva aquaparku
v Uh. Brodě. Mezi další patří tradiční zabijačka a druhý ročník soutěže o
nejlepší paseckou slivovici. V únoru se konal dětský karneval a večer to byl
karneval pro dospělé. V květnu došlo k postavení máje a i přes drobné problémy
se kácení uskutečnilo. Na podzim se uskutečnil zájezd na severní Moravu a další
ročník paseckého jarmaku.
Velmi bohatá je činnost kolektivu MH, pro které jsou dobrým vzorem jejich
starší kolegové.
Vypočítávání výsledků soutěžního družstva mužů by bylo nošení dříví do lesa.
Zatím nemají v okrsku konkurenci.
A stejně lze hovořit o agilním družstvu žen.
Soutěžní družstva tohoto sboru absolvovala všechny soutěže GP okrsku. Ze
soutěže v Ludkovicích si odvezla 1. a 2. místo. Okrsek reprezentovala v II. kole
sportovní soutěže.
Zásahová jednotka se aktivně podílela při likvidaci důsledků jarních povodní.
Jako v případě SDH Želechovice je zde vidět vydatná podpora obecního
zastupitelstva.
Pracovní aktivita sboru představuje 1 280 brigádnických hodin.
Na závěr hodnocení práce okrsku mi dovolte uvést několik čísel:
l. kola sportovní soutěže se zúčastnilo
8 družstev mužů
3 družstva žen
6 družstev MH
Ve ll. kole sport. soutěže nás reprezentovalo družstvo mužů a žen Žel.Paseky.
V rámci pracovních aktivit bylo celkem odpracováno

4 423 hodin

Ke konci roku 2010 je v okrsku registrováno celkem 264 členů
94 MH
To je jen stručný přehled práce sborů našeho okrsku v roce 2010.
Myslím si, že se za tyto výsledky nemusíme stydět. Je to kus obětavé
práce převážné většiny našich členů. Je to dobrá práce výborů sborů, která může
být vykonávána jen při pochopení rodiny, spoluobčanů a za podpory
nadřízených orgánů Sdružení, obecních úřadů a Magistrátu MZ.
Děkuji Vám všem, kteří jste se o dobré výsledky práce našeho okrsku
zasloužili a na začátku roku 2011 přeji nám všem hodně zdraví, pohody a to jak
v osobním životě, tak i při našem hasičském poslání.

