Sestry a bratři, vážení hosté!
Vítám vás všechny na výroční valné hromadě našeho okrsku. Činnost okrsku se v roce 2014 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 jednotlivých sborů 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 je pravidelně prověřována okrskovou soutěží, která se konala na Klečůvce, a
zúčastnily se jí všechny sbory okrsku. Soutěže GP mají již tradičně taky vysokou úroveň. V soutěži o
pohár primátora města Zlína ve Štípě náš okrsek reprezentovali soutěžní družstva z Jaroslavic,
Klečůvky a Lužkovic. Družstvu Jaroslavic se po výtečném výkonu podařilo tuto cennou trofej obhájit, a
i družstva Klečůvky a Lužkovic podaly dobré výkony. 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. S mládeží pracují ve 3 sborech, což je
velmi důležité pro budoucnost.

SDH Želechovice
Počet činných členů 44, MH 18 celkem 62 členů. Sbor má velmi bohatou činnost. Organizuje nejen
soutěže v hasičském sportu pro muže, ženy a mládež, ale také pořádá akce pro občany obce. V
zimních měsících tj. zabíjačka. V měsíci dubnu je to sběr železného odpadu a na konci měsíce stavění
májky na Střelnici. V letošním roce se také členové sboru zúčastnili tradiční hasičské pouti na sv.
Hostýně i na Provodově. Na konci měsíce května se konalo tradiční kácení máje s posezením u
táborového ohně. Na konci měsíce června se konala dálková doprava vody, které se zúčastnilo
dalších 7 sborů. Zajišťují také pořadatelskou činnost při Barum rally a provozují výletiště na Střelnici.
Na začátku září vyrazili do rekreačního areálu Revika. Na podzim každoročně dodržují tradici ve
vodění berana, která je večer zakončena hodovou zábavou. Celkem během roku odpracovali 2 762
hodin.
Družstvo mužů se účastnilo všech soutěží GP i okrsku s velmi slušnými výsledky a dále ještě okrskové
soutěže na Klečůvce. V soutěži GP obdrželi i tento rok 2. příčku z celkového pořadí.
Družstvo žen se stejně jako družstvo mužů zúčastnilo všech soutěží GP a to dokonce ještě s lepším
výsledkem než muži. Obhájili již podruhé 1. místo. Družstvo žen se také zúčastnilo okresního kola
požárního sportu na Březové.
Družstvo mladých hasičů zahájilo svou sezónu již tradičně velkou uzlovací soutěží na Březůvkách.
Také reprezentovali sbor na okresní soutěži hry plamen v Otrokovicích v kategorii starších žáků.
Samozřejmostí byla i účast na podzimním kole hry plamen v Kaňovicích.
Výjezdová jednotka byla povolána k pěti výjezdům. Za zmínku stojí výjezd k požáru na průmyslovou
zónu, kde hořelo nákladní vozidlo a materiál na skladovací ploše jedné z tamějších budov. Jednotka
má vyškolené velitele družstev, 6 řidičů, 6 strojníků a 1 zdravotníka.

SDH Jaroslavice
Počet činných členů 48, mladých hasičů 9 a přispívajících členů 23, celkem 80 členů. Což je největší
základna u nás v okrsku.
V tomto roce sbor oslavil 80 let založení a vzniku dobrovolných hasičů v Jaroslavicích. Připravili
výstavu fotografií, historických relikvií, kronik a historických oděvů. Podíleli se na oslavách dne dětí,
pouti na sv. Hostýně a Provodově. Další akcí byla brigáda na Březůvkách a v podzimních měsících jako
vždy víkendový pobyt v rekreačním středisku Trnava. Celkem odpracovali přes 1 000 hodin.
Družstvo mužů doplněné o pár dívek se jako každoročně zúčastnilo všech soutěží GP. Tento rok se jim
sezóna velmi vyvedla ne jen, že obsadili krásnou bronzovou pozici v soutěži GP, ale také obhájili již
potřetí své prvenství v soutěži o Pohár Primátora.
Družstvo mladých hasičů reprezentovalo sbor na velké uzlovací soutěži v kategorii mladších i starších
žáků a také se zúčastnili jarního okresního kola hry plamen v Otrokovicích. Na podzim nevynechali ani
druhou část hry plamen i přes velký věkový rozdíl svých členů se vždy umístili na krásných příčkách.
Výjezdová jednotka se letos zúčastnila 4 výjezdů. Za zmínku stojí požár zahradního domku v
Jaroslavicích, který si bohužel vyžádal i lidskou oběť.

SDH Lípa
Počet činných členů 33, MH 16. Celkový počet 49 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. Také pořádali
tradiční hasičský ples se skupinou Kosovci. Účastnili se pouti na sv. Hostýně a Provodově. Pořádali
společně s mysliveckým sdružením v Lípě cestu pohádkovým lesem. Každoročně spolupracují se
sborem dobrovolných hasičů Želechovice a ostatními sbory při dálkové dopravě vody. Nafotili a vydali
hasičský kalendář a uspořádali tradiční vodění berana s hodovou zábavou.
Celkem odpracováno 1 800 brigádnických hodin.
Družstvo mužů se účastnilo všech soutěží GP. Trénovali poctivě a snažili se, co to šlo, jenže štěstí jim
nepřálo, a tak skončili v celkovém pořadí na 5. příčce.
Družstvo žen postoupilo z okrskové soutěže na Klečůvce do okresního kola na Březové, kde vybojovali
krásné 3. místo. Ženy se také jako muži účastnili všech soutěží GP s celkovým 3. místem. Družstvo
žen se jako jediné z 8. okrsku v kategorii žen účastnili soutěže o Zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje.
Družstvo mladých hasičů se jako každoročně zúčastnilo soutěže na Klečůvce v kategorii mladších
žáků, kde obdrželi krásné 1. místo. Svůj perfektní výkon zopakovali i na domácí soutěž. Na konci léta
uspořádali posezení u táborového ohně s přespáním na hasičské zbrojnici.

Zásahová jednotka měla letošní rok velmi nabitý. Největším výjezdem byl požár skladů pod
Klečůvkou.

SDH Želechovice Paseky
Počet činných členů 70, MH 12, celkem 82.
Sbor pořádá kulturní a společenské akce, v lednu to bývá tradiční zabíjačka, v únoru dětský karneval,
po kterém následoval tradiční maškarní ples pro dospělé. V květnu měli stavění a kácení máje,
pořádali taneční zábavu. Provozovali letní výletiště. Uspořádali 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 všech soutěží GP a jiných. Například okresní soutěže, kde bylo mužstvo
doplněné třemi soutěžícími z Želechovic a Lužkovic a výsledek mile překvapil. Družstvo vyhrálo krásné
3. místo z 15-ti zúčastněných. V soutěži GP vyhráli jako již několikrát 1. místo. V soutěži Memoriál
Stanislava Štěpánka obdrželi 2. místo, ale i Putovní pohár, který vyhráli již po šesté z deseti soutěží.
Výjezdová jednotka nebyla v roce 2014 povolána k žádné mimořádné události.

SDH Klečůvka
Činných členů 40, MH 11, celkem 51.
Hlavní zaměření práce sboru je společenská činnost, která výrazně ovlivňuje kulturní život obce,
především udržováním regionálních tradic. V lednu to byla tříkrálová sbírka, jejíž výdělek dali na
charitu ve Zlíně. V únoru pořádali šestý ročník v koštu slivovice a tradiční masopustní průvod vesnicí s
živou hudbou. Následně uspořádali okrskovou a pohárovou soutěž. Na podzim se konalo tradiční
vodění berana společně s hodovou zábavou.
Družstvo mužů se zúčastnilo všech soutěží GP a umístili se na celkovém 7. místě. V soutěži o pohár
primátora města Zlína obsadili 6. místo.
Družstvo mladých hasičů se letos nepodařilo sestavit, kvůli nedostatku dětí.
Výjezdová jednotka byla přivolána jako všechny jednotky, co byly na soutěži na Klečůvce k požáru
skladu pod Klečůvkou.

SDH Lůžkovice
Počet činných členů 37.
Sbor z Lužkovic se tohoto roku zúčastnil jak soutěže O pohár primátora, kde obsadili 11. místo, tak
všech soutěží seriálu GP, kde jim v konečném zúčtování patřila 6. příčka.
Hlavním těžištěm práce sboru jsou kulturní a sportovní akce pořádané ve spolupráci s ostatními
spolky v obci. Je to např. stavění máje, fašankový průvod, organizace pivních slavností, hodová
zábava, pohádkový les a v neposlední řadě setkání čtyřkolek, které se setkalo s velkým úspěchem.
Hasiče z Lužkovic trápí neutěšený stav věcí kolem opravy Hasičské zbrojnice, celá záležitost se táhne
již několik let a stále není vše dořešeno. Doufáme, že rok 2015 bude milníkem a celá záležitost se
pohne tím správným směrem.
Výjezdová jednotka má za sebou v tomto roce zásah na Pražance, kde prováděla dálkovou dopravu
vody a zásobovala většinu jednotek, které byly na místě.

Závěr
Na závěr tohoto hodnocení uvedu několik čísel:
1. kola sportovní soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů, 2 družstva žen a 3 družstva mladých hasičů.
Ve 2. kole sportovní soutěže na Březové nás reprezentovalo smíšené družstvo mužů z Želechovic,
Želechovic Pasek a Lužkovic, kteří obsadili výborné 3. místo. Také družstva žen Želechovic a Lípy se
zúčastnili a předvedli krásný výkon (Lípa 3. místo). S mládeží pracují celkem 3 sbory v okrsku. V rámci
pracovních aktivit bylo odpracováno celkem 7680 hodin. Ke konci roku bylo registrováno 272 činných
členů a 66 mladých hasičů.
Seznámil jsem Vás se stručným přehledem práce našeho okrsku v roce 2014. Myslím si, že vykonaná
práce nás opravňuje k pocitu dobře vykonaného díla, za kterým 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.
Děkuji Vám všem, kteří jste se o dobré výsledky našeho okrsku zasloužili. V začátku roku 2015 přeji
nám všem do nového roku hlavně hodně štěstí, zdraví, pohodu a to jak v osobním životě, tak i při
našem hasičském poslání.
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