Vážení hosté, sestry a bratři!
Jsem rád, že Vás mohu přivítat na začátku roku končícího 13.
Dnes bychom měli zhodnotit činnost našeho okrsku za uplynulý rok.
Činnost okrsku se řídila schváleným Plánem práce a mám za to, že tento se nám
dařilo plnit. Výroční valné hromady sborů se konaly ve stanovených termínech a
takřka ve všech případech se konaly za účasti zástupců místní samosprávy i
dalších společenských složek a zástupců okresního sdružení. Výroční zprávy
sborů kriticky hodnotí činnost a vedle prezentace úspěšné práce poukazují i na
některé nedostatky, které brání dosažení lepších výsledků. První kolo sportovní
soutěže, která se konala na Klečůvce, se zúčastnily všechny SDH našeho okrsku.
Tato soutěž prověřuje akceschopnost zásahových jednotek i svěřené požární
techniky. Děkuji členům SDH Klečůvka za dobrou organizaci soutěže, která se
původně měla konat na Žel. Pasekách. Jako jediný okrsek v rámci okresu konáme
každoročně požární soutěže GP. Tyto soutěže mají vysokou úroveň, což dokazuje
značný zájem okolních sborů o účast v soutěžích GP. Musíme říci, že je to hlavně
velitel okrsku br. Žitný, který je duší této činnosti a má na zdárném průběhu
soutěží největší zásluhu. Je však třeba poděkovat všem soutěžním jednotkám,
které svojí kázní a vystupováním k tomuto výrazně přispívají.
Dobrou prověrkou součinnosti jednotek je i prověřovací cvičení při
dálkové dopravě vody, které se koná každoročně začátkem června
v Želechovicích.
Velmi podstatná, hlavně pro budoucnost, je práce s dětmi a mládeží.
V tomto směru se nám vcelku daří. S dětmi pracuje pět ze šesti sborů.
Nyní bych se opět zaměřil na činnost jednotlivých sborů v pořadí konání
výročních valných hromad:
SDH Jaroslavice:
Počet činných členů 48, z toho 19 žen. Mladých hasičů je 9. Celkem 57 členů. Ze
společenských akcí bych vyzvedl jarní členskou schůzi se zábavou, účast na
hasičských poutích, podíl na oslavách dne dětí, účast na oslavách 80. výročí
založení SDH Klečůvka a třídenní víkendový pobyt v rekreačním středisku
Trnava. V zimním období se členové schází každou středu v tělocvičně školy
Bartošova čtvrt ke sportovnímu vyžití. Velmi kladnou odezvu má spolupráce
s Dětským domovem Lazy, kde členové pomáhají při sběru druhotných surovin
ve prospěch Domova.

Výsledky kolektivu MH dosti ovlivňuje značná nesourodost. V poměrně malém
kolektivu jsou převážně začínající děti a zbývající starší je zařazují do starší
kategorie, kde naprosto nemají šanci na lepší výsledky. Kolektiv se ale schází
pravidelně a náplň jeho činnosti je velmi pestrá.
Soutěžákům se letos konečně dařilo v soutěžích GP, skončili na druhém místě.
V soutěži o Pohár primátora byli pátí. Mimo GP se zúčastnili soutěže
v Ludkovicích.
Zásahová jednotka sboru je zařazena do kategorie JPO 5 s určením plnění úkolů
při ochraně občanů a úkolů CO. Jednotka vyjížděla 2x k čerpání vody, lx
k likvidaci požáru a v jednom případě se zapojili do pátrání po pohřešované
osobě. V rámci pracovních povinností bylo odpracováno 534 hodin při 73 akcích.
SDH Želechovice:
Počet činných členů 41 z toho 15 žen a 20 MH, celkem 61.
Činnost členů tohoto sboru je velmi bohatá. Z mnoha uskutečněných akcí je nutné
uvést tradiční novoroční zabijačku, zimní pobyt na Rališce v Beskydách, stavba a
kácení máje – i když s obvyklými komplikacemi. Dětský den zakončený
ohňostrojem, účast na oslavách trvání sboru na Klečůvce, exkurze na HZS ve
Zlíně a posezónní rekreace v areálu Kamínky na Kroměřížsku. Závěr sezony
proběhl na střelnici při grilování a družné zábavě.
Soutěžní kolektiv mužů i letos obhájil prvenství v soutěži GP. Po vítězství
družstva mužů v prvním kole sportovní soutěže se zúčastnili okresního kola, kde
se umístnili na 13. místě.
Sbor se může pochlubit velmi agilním družstvem žen, které spolu s muži
absolvuje všechny soutěže GP, ve kterých dosahuje kvalitních výsledků.
Velmi aktivně pracují s mládeží. Kolektiv MH absolvuje všechny soutěžní kola
hry Plamen a mimo okrskové soutěže se kolektiv zúčastnil čtyř pohárových
soutěží MH a také okrskové i okresní soutěže v uzlování.
Zásahová jednotka vyjížděla celkem k pěti zásahům a v případě požáru na
Pasekách ve spolupráci s jednotkou HZS Zlín.
Velmi bohatou činnost vykazuje sbor při plnění pracovních úkolů. V roce 2012
bylo celkově odpracováno 3 516 brigádnických hodin.
Činnost sboru je velmi dobře podporována Obecním úřadem.

SDH Lípa:
Počet členů činných 28 z toho 11 žen, MH 29, celkem 57. Více jak polovinu
základny tvoří mladí, což je pro tento sbor velmi cenná deviza pro budoucnost.
Společenská činnost sboru se odvíjí od úzké spolupráce s Obecním úřadem a
dalšími složkami v obci. Mezi vydařené akce patří spolupráce při novoročním
ohňostroji, hasičský ples, účast na hasičských poutích, dětský den, který byl
obohacen putováním dětí pohádkovým lesem v prostoru Lipských pasek.
Zástupci sboru se zúčastnili oslav výročí na Klečůvce. Hody v Lípě byly spojeny
s voděním berana a taneční zábavou.
Aktivně pracují kolektivy MH, které se zúčastňují okrskových soutěží a dalších
soutěží MH v rámci okrsku a okresu. Pro MH připravil sbor třídenní letní tábor a
na závěr roku Mikulášskou besídku s nadílkou.
Soutěžnímu družstvu mužů, které se zúčastnilo, jak okrskové soutěže, tak i všech
soutěží GP, se letos příliš nedařilo.
Ženy to zvládly daleko lépe. Vyhrály okrskovou soutěž a v GP byly stříbrné.
Zásahová jednotka vyjížděla ke 4 požárům a v jednom případě pomáhala RZS při
ošetřování zraněné osoby.
Při pracovních aktivitách vykazuje sbor celkem 1 503 brigádnických hodin.
S uznáním konstatuji, že i tak početně slabý sbor může vykazovat velmi bohatou
činnost.
SDH Klečůvka:
Členskou základnu tvoří 39 činných z toho 7 žen a 14 MH, celkem 53 členů. Sbor
svojí činností výrazně ovlivňuje kulturní život v obci, především udržováním
regionálních tradic. V lednu je to tříkrálová sbírka, v únoru byl uspořádán již
čtvrtý košt slivovice za účasti 17ti soutěžících a tradiční masopustní průvod obcí
s hudbou za účasti televize NOVA, což přispělo k propagaci akce v televizním
zpravodajství. Tato akce byla ukončena zabijačkovým pohoštěním. V červnu
proběhla ve spolupráci se sdružením Sluníčko oslava dne dětí.
Nejvýznamnější akcí byly oslavy 80. výročí založení sboru a 615 let od první
písemné zmínky o obci. Při této příležitosti byl posvěcen restaurovaný historický
kříž a prapor sboru. Dvoudenních oslav se zúčastnili zástupci sousedních sborů a
také mnozí významní hosté. Součástí oslav bylo i setkání rodáků a výstava
v místní restauraci.

V říjnu proběhly tradiční hodové oslavy spojené s voděním berana a taneční
zábavou.
V prosinci se sbor podílí na uspořádání Mikulášské dílny, koná se Štěpánský
fotbal a bruslení v Uh. Brodě.
Soutěžní jednotky mužů i žen se zúčastňují všech soutěží v rámci okrsku a MMZ.
V soutěži o Pohár primátora byli 4. Především musím vyzvednout aktivitu
družstva žen, které se pravidelně schází. Ve svých výsledcích, ale musely platit
nováčkovskou daň. Věřím, že v letošním roce se jim povede lépe.
Dva kolektivy MH se pravidelně zúčastňují soutěží v rámci okrsku i okresu.
Pracovní aktivita sboru představuje 1 408 brigádnických hodin.
SDH Žel.Paseky:
Sbor tvoří 65 činných z toho 23 žen a 17 mladých hasičů, celkem 82 členů.
Početně velmi silný sbor má velmi bohatou činnost. Začátek roku byl ve znamení
Silvestrovských oslav. V únoru se členové bavili při vystoupení cimbálové
muziky Slanina, pak při dětském karnevalu, po kterém následoval maškarní ples
pro dospělé s hudbou ROXOR. V březnu se na výletišti uskutečnila ochutnávka
zabijačkových dobrot. V dubnu se konalo stavění máje a symbolické pálení
čarodějnic. Naštěstí neuhořel nikdo. V září se znovu sešli při cimbálu s muzikou
Slanina.
Uskutečnili dvoudenní zájezd na severní Moravu s návštěvou výstavy klobouků,
muzea tvarůžků, pivovaru Radegast a zámku v Kuníně.
Začátkem prosince byl na výletišti rozsvícen vánoční stromeček a tím byl zahájen
adventní čas.
Silnou stránkou sboru je soutěžní činnost, kdy sbor dokáže postavit dvě kvalitní
družstva mužů a velmi dobré mužstvo žen, které letošní ročník soutěže GP okrsku
vyhrálo. Muži byli v této soutěži 3. Obě soutěžní družstva se zúčastňují soutěží
nejen v rámci okrsku, ale i v sousedních sborech.
Činnost kolektivu MH značně ovlivnil generační problém, který se projevil
v kategorii mladších. Starší členové kolektivu MH přecházejí postupně do
kategorie dorostu a doplňují tak soutěžní družstva mužů.
Zásahová jednotka vyjížděla k požáru stolařské dílny v místě spolu se sousedními
jednotkami a jednotkou HZS Zlín.

Při brigádnické činnosti bylo odpracováno celkem 835 hod.
Činnost sboru je podporována Obecním úřadem.
SDH Lůžkovice:
Ve sboru je registrováno celkem 33 členů.
Členové sboru provedli v obci sběr železného šrotu, podíleli se na zajišťování
pivních slavností. Jako každoročně se konala tradiční zabijačka, zorganizovali
oslavu dne dětí, stavění máje, zúčastnili se žehnání kříže v obci. V rámci
hodových oslav vodili berana a v podzimní době realizovali ozdravný pobyt členů
ve středisku Lučina v Bílých Karpatech.
Při údržbě požární techniky a při společenských akcích odpracovali 950
brigádnických hodin.
Chtěl bych vyzvednout zvýšenou aktivitu členů při účasti v okrskové soutěži,
v soutěžích GP okrsku a v soutěži o Pohár primátora byli 7.
Dlouhodobým a dosud nevyřešeným problémem je nevhodné umístění sboru
v soukromém domě, kde členové nemají zajištěno ani to nejnutnější sociální
zařízení.
To je ve stručnosti práce jednotlivých sborů okrsku. Od práce sborů se odvíjí
celková činnost okrsku. Myslím si, že můžeme být spokojeni. Jak už jsem uvedl
ze 6 sborů v 5 se pracuje s mládeží.
Dle Hlášení o činnosti sborů je v okrsku registrováno celkem 274 členů činných,
z toho 75 žen, MH máme 89.
V průběhu roku musely zásahové jednotky vyjíždět 14x.
Při brigádnické činnosti bylo odpracováno celkem 8 746 hodin.
V závěru mé zprávy mi dovolte, abych všem členům SDH okrsku poděkoval za
velmi dobrou práci pro Sdružení.
Děkuji taky našim sponzorům, Obecním úřadům, MMZ a ostatním společenským
složkám za podporu v naší činnosti.
Všem pak přeji hodně pohody a klidu v náročné práci pro spoluobčany.
V osobním životě pak přeji pevné zdraví a spokojenost.

Zpracoval Ladislav Ordelt st. SDH Jaroslavice

