Sestry a bratři, vážení hosté!
Vítám vás všechny na výroční valné hromadě našeho okrsku. Činnost okrsku se v roce 2015 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. 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 reprezentovalo
soutěžní družstvo Jaroslavic. 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 třech sborech, což je velmi důležité pro budoucnost.

SDH Želechovice
Počet činných členů 47, mladých hasičů 20, celkem 67 členů.
Činnost sboru se plánuje s dostatečným předstihem tak, aby každá akce měla svůj pevný termín,
letošní činnost byla opět dosti obsáhlá a každý člen si jistě našel chvíli na nespočet brigád, soutěží a
akcí pro občany obce.
Počátek roku se vždy nese ve znamení tradiční zabíjačky. Měsíc únor to je již pevný termín pro
lyžařský víkend. Sběr železa se koná koncem března. Dále to jsou akce stavění a kácení máje, a také
zajišťování pořadatelství při Barum rally. Na podzim každoročně dodržují tradici ve vodění berana,
která je ukončena hodovou zábavou.
V družstvu mužů, nedošlo k mnoha změnám. Opět se z větší části jednalo o osvědčenou sestavu z
předešlých let. Rovněž celkové umístění v GP se nezměnilo a znovu to stačilo pouze na celkovou
stříbrnou pozici.
Bohužel se družstvu žen nepodařilo obhájit celkové prvenství v soutěžích GP. Po dvou podařených
letech se museli smířit s bramborovou pozicí v celkovém pořadí.
Družstvo mladých hasičů započalo sezónu ve Štípě, kde se konal závod požární všestrannosti.
Následovala okresní uzlovací soutěž MH na Březůvkách, kde se nejlépe umístil David Klásek. V měsíci
květnu pokračovala také hra Plamen mladých hasičů v Otrokovicích, kde se umístili na 10. místě.
Výjezdová jednotka byla povolána pouze k jednomu zásahu lehčího charakteru. Jednalo se o hořící
dodávku v prostorách JZD. Jednotka má vyškolené velitele družstev, 6 řidičů, 6 strojníků a jednoho
zdravotníka.
V současnosti také 5 členů sboru pravidelně dobrovolně daruje krev. Několik členů je také zapsaných
v registru dárců kostní dřeně.

Celkem během roku odpracovali 2 118 hodin.

SDH Jaroslavice
Počet činných členů 48, mladých hasičů 13 a přispívajících 13, celkem 74 členů. Což je největší
základna u nás v okrsku.
Sbor se podílel na oslavách Dně dětí, a také se členové sboru zúčastnili již tradiční poutě na sv.
Hostýně a Provodově.
Soutěžní družstva se scházejí 1x týdně, aby se plně připravili na nadcházející soutěže. Formou
zájmové tělesné výchovy se snaží zvyšovat svou tělesnou aktivitu a dosáhnout tak co nejlepších
výsledků. Sházejí se každou středu v tělocvičně na Bartošově čtvrti.
Družstvo mužů se zúčastnilo všech soutěží GP i okrsku. V celkovém hodnocení skončili na 4. místě.
Mimo dalších soutěží se každoročně zúčastňují klání "O pohár primátora města Zlína", ve kterém dva
roky po sobě obsadili 1. místo. Tento rok se pilně také připravovali, ale ostatní týmy taky. Bohužel
neobhájili své prvenství z minulých let a skončili na 3. místě.
Družstvo mladých hasičů reprezentovalo sbor na okresní uzlovačce, a také se splnilo všechny
disciplíny hry Plamen, což se už dlouho nepovedlo z důvodu nedostatku členů. Odměnou jim za to byl
pobyt v rekreačním středisku Trnava.
Výjezdová jednotka se zúčastnila 3 výjezdů, a její členové také povinných školení řidičů, odborných
seminářů a školení, taktických školení.

SDH Lípa
Počet činných členů 52, z toho mladých hasičů 18 .
Společenská činnost se odvíjí od spolupráce s obecním úřadem a dalšími složkami v obci, kde již
1. ledna provádí dozor při novoročním ohňostroji. 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 1850 hodin.
Družstvo mužů se zúčastnilo všech soutěží GP a okrsku. Při soutěžích GP se muži z Lípy se prali o
pomyslnou bramborovou příčku v celkovém zúčtování. Bohužel se jim požární útok na soutěži v
Želechovicích nepovedl a skončili na 5. místě. Tradičně se vydali na noční soutěž do Zádveřic.
Družstvu žen se tento rok velmi dařilo. Skoro celou soutěž GP vyhrávali, ale při soutěži v Želechovicích
jim selhala technika a ony se musely rozloučit s vysněným prvním místem. Nakonec skončili na místě
druhém. Účastnily se i okresního kola v PS, kde se umístnily na 6. místě. V kategorii jednotlivců
dosáhla Alena Elšíková na výtečné 4. místo.

Družstvo mladých hasičů se v zimních měsících pravidelně schází na Sokolovně, nebo hasičské
zbrojnici. V květnu zavítali do Štípy na závod v požární všestrannosti, dále to byly soutěže v rámci
okrsku.
Výjezdová jednotka měla letos 3 zásahy.

SDH Želechovice - Paseky
Počet členů celkem 81 členů.
Sbor pořádá kulturní a společenské akce, v lednu to bývá tradiční zabíjačka, v únoru oblíbený dětský
karneval a večer maškarní ples, a také se podíleli na zabezpečení obecního plesu na Sokolovně. V
květnu měli stavění a kácení máje, pořádali taneční zábavu nebo Gulášfest. Dále to byl cyklistický
výlet na chatu Příschlop. 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 nebo brigády při čištění lesa odpracovali 930 hodin, spousta hodin připadá na demontáž
jejich letitého objektu na výletišti, kde by měla zanedlouho stát nová krásná budova, která jim bude
jistě sloužit k naprosté spokojenosti.
Družstvo mužů se zúčastnilo všech soutěží GP i okrsku s vynikajícími výsledky s vybojovaným 1.
místem. Z velké části se podíleli na reprezentování našeho okrsku na okresním kole v Hřivínově
újezdu (11. místo). Mimo to zavítali na soutěž do Radíkova, kde svůj požární útok s gumovým raftem
dokončili na 5. místě.

SDH Klečůvka
Celkem 68 členů, z toho 23 mladých hasičů.
Sbor patří neodmyslitelně ke společenskému životu na Klečůvce, je to v podstatě jediný fungující
spolek v této městské části. Sbor zajišťuje např. Tříkrálovou sbírku, masopustní průvod s taneční
zábavou, Dětský den, vodění berana s hodovou zábavou nebo velmi oblíbený košt slivovice. Milníkem
v letošním roce byl vznik družstva mladých hasičů, kdy se přihlásilo 14 dětí, s kterými se vedoucí
pravidelně schází a procvičují např. uzlování nebo základy požárního útoku.
Letos mají odpracováno celkem 750 hodin.
Družstvo mužů se zúčastnilo kompletního seriálu GP , kde obsadili 6. příčku. Soutěžili také na soutěži
o pohár primátora, kde byli na 12. místě.
Výjezdová jednotka se letos nezúčastnila žádného zásahu.
Sbor z Klečůvky se v roce 2016 dočká nově zrekonstruované budovy hasičské zbrojnice, podstatná
část prací je již hotova a budova , kterou si SDH svou prací plně zaslouží, bude ozdobou této městské
části.

SDH Lužkovice
Sbor má celkem 37 členů, je to početně nejmenší SDH našeho okrsku.
Sbor pořádá řadu kulturních a sportovních akcí, jako je např., Sraz čtyřkolek, kde se sjíždí diváci ze
širokého okolí i ze Slovenska. Dále je to např. fašank,stavění májky,hodové veselí s voděním berana a
zábavou, podílí se na pivních slavnostech, což je také akce s velký počtem příznivců. Sbírají staré
železo a mnoho hodin strávili při vyklízení budovy zbrojnice, která procházela v roce 2015 rozsáhlou
rekonstrukcí.
Družstvo se zúčastnilo seriálu GP, kde obsadili 6. místo a na primátorkách byli na 10. místě.
Jednotka se zúčastnila 1 zásahu.
Bylo odpracováno 1055 hodin.

ZÁVĚR:
Na závěr tohoto hodnocení uvedu několik čísel:
1. kola sportovní soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů, 2 družstva žen a 4 družstva MH.
Ve 2. kole sportovní soutěže v Hřivinově újezdu nás reprezentovalo smíšené družstvo mužů z
Želechovic a Pasek. Taktéž družstvo žen Lípy.
S mládeží pracuje celkem 4 sborů okrsku.
V rámci pracovních aktivit bylo odpracováno celkem 6867 hodin.
Ke konci roku bylo registrováno 271 činných členů a 95 mladých hasičů.
Seznámil jsem Vás se stručným přehledem práce našeho okrsku v roce 2015. 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 2016 přeji
nám všem do nového toku především hodně zdraví, pohodu a to jak v osobním životě, tak i při našem
hasičském poslání.

Zpracoval: Ladislav Zicha
starosta 8. okrsku

