
Sestry a bratři, vážení hosté! 

 

Vítám vás všechny na výroční valné hromadě našeho okrsku. Činnost okrsku se 

v roce 2011 řídila plánem práce, který se nám podařilo splnit. 

 

Ve všech našich sborech ve stanoveném termínu proběhly výroční valné 

hromady. Za velmi důležité považuji to, že se konají za účasti zástupců 

sousedních sborů, OSH Zlín a zástupců místních samospráv. Spolu s velitelem 

okrsku jsem se zúčastnil všech valných hromad a musím konstatovat, že úroveň 

valných hromad se neustále zlepšuje. Ve zprávách o činnosti sboru není uvedeno 

jen kladné hodnocení, ale zaznívají zde i slova kritiky a to směrem do vlastních 

řad.  

 

Akceschopnost jednotek okrsku je pravidelně prověřována okrskovou soutěží, 

která se v roce 2011 konala na Klečůvce a zúčastnily se jí všechny sbory okrsku. 

Soutěže GP okrsku mají již tradičně vysokou úroveň. Velitel okrsku br. 

Vladislav Žitný se přípravou těchto soutěží zabývá s velkou zodpovědností, za 

což mu musíme poděkovat. Ale i kázeň soutěžních družstev napomáhá dobrému 

průběhu soutěží.  

 

V soutěži o Pohár primátora MMZ ve Lhotce náš okrsek dobře reprezentovaly 

soutěžní družstva Jaroslavic, Klečůvky a Lůžkovic. Z této soutěže si přivezli 4., 

5. a 12. místo. 

 

Dobrou prověrkou spolupráce jednotek je prověřovací cvičení při dálkové 

dopravě vody, které se každoročně koná začátkem června v Želechovicích, a to 

za účasti všech sborů okrsku. 

 

Zástupci sborů se sešli i při oslavě 120. výročí založení SDH Želechovice.  

S mládeží pracují v pěti sborech, což je velmi důležité pro budoucnost. 

 

Činnost jednotlivých sborů v pořadí konání výročních valných hromad: 

 

SDH Želechovice: 

 

Počet činných členů 36, MH 17, celkem 53 členů.  Sbor má velmi bohatou 

činnost.  V zimních měsíci je to každoroční zabijačka, víkendový pobyt  na 

Rališce v Beskydech. Tři členové se na jaře zúčastnili závodu požárnické 

všestrannosti, kde obsadili pěkné 4. místo. Členové se zúčastnili hasičské pouti 

na sv. Hostýně a na Provodově. I tentokrát se stavěla májka, která však, dle 

tradice, padla k zemi předčasně. Muselo se improvizovat. Velmi významnou 

akcí byly červnové oslavy 120. výročí založení SDH spojené se 750. výročím 

prvních zmínek o obci. Byla to velkolepá akce, těšící se velkému zájmu občanů, 

která výrazně přispěla k propagaci hasičské činnosti. Na úseku represivní 



činnosti dosáhlo družstvo mužů výrazného úspěchu, když v soutěži GP okrsku 

odsunulo dosavadního vítěze z Pasek na 2. místo. 

 

V loňském roce absolvoval sbor celkem 16 soutěží a to jak v rámci okresu, tak 

mimo něj. Nutno vyzvednout i práci družstva žen, které se zúčastnilo 10 soutěží 

a bylo rovnocenným soupeřem i družstvům mužů. Kolektivy mladších i starších 

MH úspěšně reprezentují sbor v různých soutěžích i ve hře Plamen. Celkem 

absolvovali 5 mládežnických soutěží. 

 

Zásahová jednotka vyjížděla k pěti zásahům, ve 4 případech k požárům a 

v jednom případě při lokálních záplavách. Náročný rok 2011 se projevil i   

v pracovní aktivitě. Bylo odpracováno celkem 5 151 brigádnických hodin. 

Velkým plusem pro tento sbor je dobrá spolupráce s Obecním úřadem. 

 

SDH Jaroslavice: 

 

Počet činných členů 46, MH 18, přispívajících 24, celkem 88 členů. 

Ze společenských akcí bych vyzvedl besedu s manžely Kolajovými o jejich 

mnohaletém pobytu v Mexiku. Dále to byla tradiční velikonoční zábava. 

Členové se podíleli na oslavách Dne dětí.  O hasičské úkazky byl velký zájem 

nejen mezi dětmi. Celkem se Dne dětí zúčastnilo cca 2000 dětí a dospělých. 

Poslední společnou akcí byl  vikendový pobyt v rekreačním středisku Trnava. 

Vikend byl vyplněný zábavnými soutěžemi nejen dětí, ale i dospělých a 

večerním karnevalem. Sbor již několik let  spolupracuje s Dětským domovem 

Lazy, kde hlavně pomáhá při sběru železného šrotu, jehož výtěžek jde Dětskému 

domovu.  

 

Loňský rok nesplnil představy o výsledcích v soutěžích GP.  Výrazný neúspěch 

nemůže omluvit ani skutečnost, že soutěžní jednotka nemá v místě možnost 

nácviku a je odkázána na dobré vůli sborů v okrsku. Tyto záležitosti si členové 

soutěžního družstva vyříkali a všichni věří, že se to projeví v letošních 

výsledcích. Sbor absolvoval celkem 10 soutěží. Zásahová jednotka sboru je 

zařazena do kategorie JPO-V s určením plnění úkolů při  ochraně občanů a 

úkolů Civilní ochrany.  

 

Družstvo MH tvoří poměrně malý kolektiv a jeho nevýhodou je velká 

nesourodost věku, protože dva až tři starší MH řadí dalších 9 dětí mladších 12 

let do kategorie starších. Přes tyto problémy se kolektiv schází pravidelně, 

organizují besídky, vycházky a pomáhají při společenských akcích.  Práci 

s dětmi značně ovlivňuje i bezprostřední blízkost města. 

Členové sboru se pravidelně zúčastňují i hasičských poutí na sv. Hostýně a na 

Provodově. Jednotka vyjížděla ke 2 zásahům. Na úseku brigádnické činnosti 

bylo odpracováno 1 126 hodin. 

 



SDH Lípa: 

 

Počet činných členů 29, MH 35, celkem 64 členů. V tomto sboru přibylo 8 

členů. Velkou devizou sboru je 35 MH – je to nejvyšší počet v rámci okrsku. 

Společenská činnost se odvíjí od spolupráce s obecním úřadem a dalšími 

složkami v obci, což přináší velmi dobré výsledky. Z různých akcí bych 

vyjmenoval Dětský den, podzimní hodové vodění berana s taneční zábavou, 

účast na hasičské pouti na sv. Hostýně, hasičskou drakiádu a mikulášskou 

besídku. Velmi agilní kolektiv MH absolvoval řadu soutěží, ve kterých dosahují 

velmi dobrých výsledků. Dále pro ně výbor SDH připravil exkurzi na požární 

stanici HZS ve Zlíně a vikendový pobyt  na myslivecké chatě.  Do hry Plamen 

jsou přihlášena 3 družstva. Pokud se týká represní činnosti lze říci, že dočasné 

slabší výsledky družstva mužů zastiňují velmi dobré výsledky družstva žen, 

které je jejich rovnocenným soupeřem.  Zásahová jednotka vyjížděla ke dvěma 

požárům a k likvidaci následků záplav. Při pracovní aktivitě sboru bylo 

odpracováno celkem 524 hodin. 

 

SDH Želechovice-Paseky: 

 

Počet činných členů 64, MH 21, celkem 85 členů. Sbor patří k nejpočetnějším 

v rámci okrsku a od toho je odvozena i jeho bohatá činnost. Začíná v lednu 

tradiční zabijačkou, následuje dětský karneval a maškarní ples, stavění a kácení 

máje, letní taneční zábava a pěší výšlapy na zříceninu hradu Světlov a do 

Vizovických vrchů. Silnou stránkou sboru je aktivita na úseku technického 

výcviku a represe. I když se soutěžní jednotce nepodařilo obhájit prvenství 

v soutěžích GP okrsku, stále patří mezi největší favority ve všech soutěžích. 

Stejně dobré je i družstvo žen, které si v rámci okrsku vedlo nejlépe a dokázalo 

se vyrovnat i s mužskou konkurencí.  Soutěžní kolektivy absolvovaly celkem 9 

soutěží a v některých soutěžila i 2 družstva mužů. Práce s mládeží je zde již 

dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Družstva MH se zúčastnila okrskové i 

okresní soutěže v uzlování, branné soutěže ve Štípě a v okresním kole hry 

Plamen v kategorii starší žáci byli na krásném 3. místě.  Z dalších aktivit 

jmenujme jednodenní lyžařský výlet na Razuli v Karlovicích. MH provedli úklid 

odpadků okolí potoka a cvičiště. Členové zásahové jednotky zasahovali u třech 

požárů a při místních záplavách. V rámci společenské činnosti, údržbě požární 

techniky a věcných prostředků odpracovali členové SDH 1183 hodin. 

 

SDH Klečůvka:  

 

Členskou základnu tvoří 34 činných členů a 23 mladých hasičů, celkem 57 

členů. Hlavní zaměřením práce sboru je společenská činnost, která výrazně 

ovlivňuje kulturní život obce, především udržováním regionálních tradic. Této 

činnosti předchází Tříkrálová sbírka pro charitu Zlín. Bylo vybráno 7.225 Kč. 

Již 3. ročník koštu slivovice potvrdil, že na Klečůvce špatné slivovice není. 



V březnu se konal masopustní průvod vesnicí se zabijačkovým pohoštěním. 

V dubnu uspořádali zájezd na hrad Bouzov,  

 

jeskyní Javoříčko a exkurze v Loštické tvarůžkárně. Ve spolupráci se sdružením 

Sluníčko byl na cvičišti uskutečněn Dětský den. Na podzim to byl výlet na 

Radhošť, tradiční vodění berana a hodová zábava. V prosinci se spolupodíleli na 

pořádání mikulášské dílny. A činnost ukončili Štěpánským fotbalem a bruslením 

v Uh. Brodě. Podstatné zlepšení jsme zaznamenali u soutěžního družstva, což 

dokazují výsledky ve všech soutěžích. Vítáme úspěšnou premiéru družstva žen. 

Věříme, že jim elán a chuť do soutěží vydrží. S dětmi sbor pracuje již 

dlouhodobě. V loňském roce bylo obnoveno družstvo mladších MH a založena 

přípravka. I zde se tedy jeví perspektiva dobré činnosti v budoucnu. Členové 

zásahové jednotky se zúčastnili zásahů při povodni na Klečůvských pasekách, 

v Želechovicích a v Lůžkovicích. Při různých aktivitách sboru bylo odpracováno 

celkem 2.642 hodin. 

 

SDH Lůžkovice: 

 

Sbor má 33 členů, je to početně nejmenší sbor, ale jeho činnost je dosti bohatá. 

Ve spolupráci s ostatními složka místní části se podíleli na zajištění pivních 

slavností a akce pálení čarodějnic. Provedli sběr železného šrotu, stavbu májky, 

fašankové oslavy i každoroční zabijačku. Nejvýraznější akcí byly oslavy 120. 

výročí založení sboru, které proběhly za značné pozornosti občanů a hostů. Při 

oslavách se uskutečnila poslední soutěž GP okrsku.  Oslavy i soutěž byly velmi 

dobře zorganizovány. Soutěže se za Lůžkovice zúčastnilo i družstvo seniorů a 

družstvo žen. Byla to opravdu zdařilá akce. 

 

Zásahová jednotka vyjížděla k místním záplavám a to v červnu a v srpnu. 

Prozatím největším problémem zde zůstává otázka stávající zbrojnice, která je 

zcela nevyhovující. Mimo okrskovou soutěž se soutěžní družstvo zúčastnilo 7 

soutěží.  Při společenských akcích a údržbě výstroje a věcných prostředků bylo 

odpracováno celkem 891 brigádnických hodin. 

 

 

Na závěr hodnocení práce okrsku uvedu několik čísel: 

 

I. kola sportovní soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů, 4 družstva žen a  

8 družstev MH. 

Ve II. kolo sportovní soutěže nás reprezentovala družstva mužů a žen 

ze Želechovic a družstvo žen z Lípy.  

S mládeží pracuje celkem pět sborů okrsku. 

V rámci pracovních aktivit bylo celkem odpracováno 6 777 hodin. 

Ke konci roku 2011 je v okrsku registrováno celkem 246 členů činných a 114 

MH.  



Seznámil jsem Vás se stručným přehledem práce sborů našeho okrsku v roce 

2011.  

 

Myslím si, že vykonaná práce nás opravňuje k pocitu dobře vykonaného díla, za 

kterou je nutno vidět obětavou práci převážné většiny našich členů. Dále je to 

obětavá práce členů výborů sborů, která vyžaduje pochopení rodiny, 

spoluobčanů a podpory nadřízených orgánů Sdružení, Obecních úřadů a MMZ. 

Je zde nutná i dobrá spolupráce s ostatními složkami v místě.  

 

Děkuji Vám všem, kteří jste se o dobré výsledky našeho okrsku zasloužili. 

V začátku roku 2012 přeji nám všem především pevné zdraví, pohodu a to jak 

v osobním životě, tak i při našem hasičském poslání.   

  

 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení – přivítání hostů                        velitel 

 

2. Zpráva o činnosti okrsku                         starosta 

 

3. Zpráva pokladníka                                   pokladník 

 

4. Zpráva o revizi pokladny                         předseda RK 

 

5. Návrh plánu práce                                    jednatel 

 

6. Diskuse                                                       velitel 

 

7. Návrh usnesení                                         jednatel 

 

8. Zhodnocení – závěr                                  starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 
Zpracoval Ladislav Ordelt st. SDH Jaroslavice 


