Sestry a bratři, vážení hosté!
Vítám vás všechny na výroční valné hromadě našeho okrsku. Činnost okrsku se v roce 2013 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 jsme se snažili
zúčastnit všech valných hromad a musím konstatovat, že úroveň se neustále zlepšuje, i když se ve
většině sborů omladilo vedení. Ve zprávách o činnosti sboru není uvedeno jen kladné hodnocení, ale
zaznívají zde i slova kritiky a to směrem do vlastních řad.
Akceschopnost jednotek je pravidelně prověřována okrskovou soutěží, která se konala na
Želechovických Pasekách, a zúčastnili se jí všechny sboru okrsku. Soutěže GP mají již tradičně taky
vysokou úroveň. V soutěži o pohár primátora města Zlína v Loukách náš okrsek dobře reprezentovali
soutěžní družstva Jaroslavic, Lužkovic a Klečůvky z této soutěže si přivezli 1., 3. a 12. místo. Další
prověrkou spolupráce jednotek je prověřovací cvičení dálkové dopravy vody, která se každoročně
koná na pouť sv. Petra a Pavla v Želechovicích nad Dřevnicí a to za účasti všech sborů z okrsku. Z
mládeží pracují v pěti sborech, což je velmi důležité pro budoucnost.

SDH Želechovice
Počet činných členů 47, mladých hasičů 22, celkem 69 členů. Sbor má velmi bohatou činnost.
Pořádají celou řadu akcí pro občany obce a nejenom ty. Organizují taky soutěže v hasičském sportu
pro ty nejmenší, ale i pro muže a ženy. V zimních měsících tj. zabíjačka, dále v březnu organizují
bowling, během dubna konají sběr železa a jiných kovů, dále se účastní poutě na sv. Hostýnu a
Provodově. Pořádají stavění a kácení máje spojené s posezením u táborového ohně. Mladí hasiči se
účastnili ukázky požárního zásahu na dětském dni v Lužkovicích. Zajišťují pořadatelskou činnost při
Barum rally a provozují výletiště na Střelnici. Účastnili se také výjezdního zasedání do rekreačního
areálu Revika, pořádali 5. ročník střelecké soutěže ze vzduchovky. Na podzim každoročně dodržují
tradici ve vodění berana, která je ukončena hodovou zábavou. Celkem během roku odpracovali
3 222 hodin.
Družstvo mužů se účastnilo všech soutěží GP i okrsku s velmi slušnými výsledky a dále ještě soutěže
na Provodově. V soutěži GP získali cennou druhou příčku v celkovém pořadí.
Družstvo žen se nenechalo zahanbit dobrými výsledky mužů, spíše je i předčilo a obsadili 1. místo v
GP 8. okrsku. Dále se zúčastnili soutěží v Hřivínově újezdu a Častkově, kde získali cenné zkušenosti a
reprezentovali náš okrsek na okresní soutěži na Březové.
Družstvo mladých hasičů reprezentovalo sbor na okresní soutěži plamen v Otrokovicích starších žáků,
dále to byla uzlovací soutěž v Pohořelicích, a samozřejmostí byla účast na soutěžích v okrsku i
podzimního kola hry plamen ve Štítné nad Vláří.
Výjezdová jednotka byla povolána k pěti zásahům za zmínku stojí největší požár v lednu, a to budova
103 v areálu Svitu, kde zajišťovali kyvadlovou dopravu vody a přepravili cca. 70 000 litrů vody.
Jednotka má vyškolené velitele družstev, 6 řidičů, 6 strojníků a jednoho zdravotníka.

SDH Jaroslavice
Počet činných členů 49, mladých hasičů 14 a přispívajících 25, celkem 88 členů. Což je nevětší
základna u nás v okrsku.
Jako každoročně se konala členská schůze, která plynule přešla k volné zábavě a k tanci a poslechu
jim hrála skupina Sory. Podíleli se na oslavách Dne dětí, pouti na sv. Hostýně a Provodově. Dvakrát
ročně se koná sběr železa. Spolupracují s dětským domovem Lazy. Pomáhali organizovat dětský den
na hřišti. Další akcí byla brigáda na Březůvkách a v podzimních měsících jako vždy víkendový pobyt v
rekreačním středisku na Trnavě. Celkem odpracovali 1 126 hodin.
Družstvo mužů se zúčastnilo všech soutěží GP i okrsku. V celkovém hodnocení skončili na 3. místě. A
velmi pěkného výsledku dosáhli na soutěži o pohár primátora města Zlína, kde získali cenné 1. místo.
Na Memoriálu v Ludkovicích po skvělém výkonu obsadilo družstvo A 1. místo a družstvo B 8. místo.
Družstvo mladých hasičů reprezentovalo sbor na okresní uzlovačce na Březůvkách, a také se
zúčastnilo okresního kola hry Plamen v Malenovicích a na podzim ve Štítné nad Vláří.
Výjezdová jednotka byla povolána k požáru budovy 103 v areálu Svitu.

SDH Lípa
Počet činných členů 32, mladých hasičů 27, celkem 59 členů.
Společenská činnost se odvíjí od spolupráce s obecním úřadem a dalšími složkami v obci, kde již
1. ledna provádí dozor při novoročním ohňostroji, dále to je sběr železného šrotu. Pomáhají při
čištění cest a kanálových drážek v obci. Účastnili se pouti na sv. Hostýně a Provodově. Každoročně
spolupracují se sborem dobrovolných hasičů Želechovice nad Dřevnicí a s ostatními sbory v okrsku při
dálkové dopravě vody. V podzimních měsících organizují hodovou zábavu a vodění berana. Celkem
odpracovali 1 500 hodin.
Družstvo mužů se zúčastnilo všech soutěží GP a okrsku. Při soutěžích GP se lepila družstvu smůla na
paty, i když podávali skvělé výkony, tak v celkovém pořadí skončili na 5. místě. Tradičně se vydali na
noční soutěž do Zádveřic.
Družstvo žen reprezentovalo na okresní soutěži v Březové s hezkým 8. místem, účastnilo se všech
soutěží GP a odvezli si pohár za 3. místo.
Družstvo mladých hasičů se v zimních měsících pravidelně schází na Sokolovně, nebo hasičské
zbrojnici, která po rekonstrukci 2012 poskytuje potřebné zázemí. V květnu zavítali do Štípy na závod
v požární všestrannosti, dále to byly soutěže v rámci okrsku, ale absolvovali i řadu soutěží v seriálu
Zlínské ligy.
Výjezdová jednotka měla letos 5 zásahů. Za zmínku stojí pátrání po pohřešované osobě v okolí
hvozdenského rybníku a po velké oblevě odstraňování naplaveného klestí a uvolňování odtokového
kanálu u Sokolovny.

SDH Želechovice - Paseky
Počet činných členů 66, mladých hasičů 14, celkem 80 členů.
Sbor pořádá kulturní a společenské akce, v lednu to bývá tradiční zabíjačka, v únoru oblíbený dětský
karneval a večer maškarní ples. V květnu měli stavění a kácení máje, pořádali taneční zábavu. Dále to
byl cyklistický výlet na chatu Příschlop a nechyběl ani dvoudenní autobusový zájezd. V zimním období
pro zvýšení fyzické zdatnosti hrají florbal. A konec roku se nesl v rozsvěcování vánočního stromečku a
oslavy silvestra. V rámci společenské činnosti, údržby techniky odpracovali 1 463 hodin.
Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže GP i okrsku s vynikajícími výsledky s vybojovaným 1. místem. S
větší části se podíleli na reprezentování našeho okrsku na okresním kole na Březové. Dále se účastnili
netradiční soutěže v Radíkově a Ludkovicích. Tuto sezónu lze považovat tedy za velmi úspěšnou.
Soutěžní družstvo bylo tvořeno především z mladých hasičů, kteří si ve většině případů odbyli debut v
soutěži mužů.
Družstvo žen se zúčastnilo pouze domácí soutěže na Pasekách.
Mladí hasiči se bohužel žádné soutěže nezúčastnili z důvodu velkých věkových rozdílů a nedostatku
času.
Výjezdová jednotka v roce 2013 nebyla povolána k žádné mimořádné události.

SDH Klečůvka
Počet činných členů 49, mladých hasičů 12, celkem 61 členů.
Hlavní zaměření práce sboru je společenská činnost, která výrazně ovlivňuje kulturní život obce,
především udržování regionálních tradic, kde spolupracují se spolkem Sluníčko. V lednu to byla
tříkrálová sbírka, v únoru košt slivovice a 10. ročník Masopustu spojený se zabíjačkovým pohoštěním.
Následně na to zájezd do Kunštátu, zámku Lysice a pivovaru Černá Hora. Na podzim se konala
tradiční hodová zábava s voděním berana. A na konci roku Štěpánský fotbal a mikulášská dílna.
Celkem odpracovali 1120 hodin.
Družstvo mužů se pro nedostatek soutěžících zúčastnilo jen pár soutěží GP, z tohoto důvodu se
umístili na posledním 7. místě. Soutěži o pohár primátora v Loukách obsadili poslední místo. V
družstvu mužů panuje již několikátou sezónu stejný stav, což dokazují i předvedené výsledky.
Družstvo žen se krom domácí soutěže dalších závodů nezúčastnili.
V práci s mládeží byli pro nedostatek dětí nuceni spolupracovat s kolegy z Veselé a vzájemně vytvořit
společné družstvo starších žáků.
Výjezdová jednotka byla přivolána celkem ke dvěma mimořádným událostem, a tak jako i ostatní
sbory k požáru ve Zlíně.

SDH Lužkovice
Počet členů 38, je to početně nejmenší sbor. Do tohoto sboru přišlo mnoho mladých tváří, kteří
budou určitě velkým přínosem pro další rozvoj.
Ve spolupráci s SK Lužkovice spolupořádají pálení čarodějnic, dětský den, pivní slavnosti, stavění a
kácení máje. Účastní se pořadatelské činnosti na Barum rally, sbírají staré železo, dále je to
Masopust a vodění berana. Na pouť se účastní námětového cvičení v Želechovicích nad Dřevnicí.
Celkem odpracovaných hodin 1 244.
Družstvo mužů se zúčastnilo všech soutěží GP i okrsku. Velkým úspěchem byla soutěž o pohár
primátora města Zlína, kde skončili na krásném 3. místě. Taky dva členové se zúčastnili ve společném
týmu na okresní soutěži v Březové.
Výjezdová jednotka byla povolána ke třem zásahům. Za zmínku stojí požár výrobní haly v průmyslové
části Příluky, kde hořela kotelna. Člen této jednotky při technické pomoci pátrání po zmizelé ženě měl
největší zásluhu na objevení.

ZÁVĚR:
Na závěr tohoto hodnocení uvedu několik čísel:
1. kola sportovní soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů, 2 družstva žen a 3 družstva MH.
Ve 2. kole sportovní soutěže na Březové nás reprezentovalo smíšené družstvo mužů z Želechovic,
Lužkovic , Jaroslavic a Pasek. Taktéž družstva žen Želechovic a Lípy předvedli hezký výkon.
S mládeží pracuje celkem pět sborů okrsku.
V rámci pracovních aktivit bylo odpracováno celkem 9675 hodin.
Ke konci roku bylo registrováno 281 činných členů a 89 mladých hasičů.
Seznámil jsem Vás se stručným přehledem práce našeho okrsku v roce 2013. Myslím si, že vykonaná
práce nás opravňuje k pocitu dobře vykonaného díla, za kterou je nutno vidět obětavou práci většiny
našich členů a jejich rodinných příslušníků. Dále je to obětavá práce členů výborů, sborů, která
vyžaduje pochopení rodiny, spoluobčanů a podpory nadřízených orgánů, obecních úřadů a MMZ. Je
zde nutná i dobrá spolupráce mezi ostatními složkami.
Děkují Vám všem, kteří jste se o dobré výsledky našeho okrsku zasloužili. V začátku roku 2014 přeji
nám všem do nového toku především hodně zdraví, pohodu a to jak v osobním životě, tak i při našem
hasičském poslání.
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