Výroční zpráva 8. okrsku za rok 2017
Vážené sestry a bratři, vážení hosté,
opět se tu po roce scházíme, abychom zhodnotili naši práci za uplynulé období.
V následujících minutách vás proto seznámím s podstatnými událostmi, které se staly na
území 8. okrsku v jednotlivých sborech.
Nejprve mi však dovolte, abychom minutou ticha uctili památku, těch, kteří nás v roce 2017
opustili. Děkuji.
Výčet aktivit sborů začneme statistickými informacemi. V našem 8. okrsku máme 6 sborů,
z nichž 5 pracuje s mládeží a ve dvou máme družstvo žen. Celkový počet činných členů činí
373, z toho 100 mladých hasičů. V tomto roce se uskutečnilo 6 soutěží GP a Okrsková soutěž.
Taky jako každý rok námětové cvičení v Želechovicích, oslavy založení SDH Lípa. Sbory,
které spadají pod MMZ nás výborně reprezentovaly na soutěží o Pohár primátora města Zlína.
Nyní mi dovolte přejít k činnosti jednotlivých sborů.

SDH Želechovice nad Dřevnicí
Sbor započal sezónu tradiční hasičskou zabíjačkou, po které následoval výlet do hor na Ski
areál Kyčerka. Na konci února si členové sboru převzali nový zásahový dopravní automobil,
který slouží jak na přepravu členů sboru při soutěžích, tak i při výjezdu zásahové jednotky.
V měsíci dubnu, tedy na apríla, uspořádali nejenom sběr železa a dalších kovů, zúčastnili se i
pouti na Svatém Hostýně a postavili májku. Květen byl také plný akcí a to oslav 90. výročí
založení sboru v Lípě, hasičskou poutí na Provodově, i kácením májky. V červenci se tradičně
rozezněla siréna v rámci pravidelné odborné přípravy jednotek SDH (dálková doprava vody).
V září vyjeli na tradiční „letní“ hasičský výlet, tentokrát směr Jižní Morava, kde si užili jak
kola, tak i ochutnávku místních vín. Ke konci října obcházeli obec s beranem a zvali občany
na večerní zábavu. Celý rok zakončili při akci zaštítěnou obcí, tedy Rozsvěcováním
vánočního stromečku.
Družstvo mužů
Započalo sezónu na okrskové soutěži, kde se jim vůbec nevedlo, ale chuť si zlepšili při
soutěžích GP, kdy v druhé polovině zabodovali a celkově po 2 posledních místech ze šesti
soutěží vybojovali stříbro.
Družstvo žen
Ani v letošním roce nechybělo na většině soutěží GP, vynechali pouze jedinou a to
v Lužkovicích. Sice tento rok soutěžili pokaždé v minimálním počtu, ale i tak nám ukázali, že
se to zvládnout dá. Celkově se umístili v seriálu GP na 3. pozici.
Družstvo mladých hasičů
Zde proběhla výměna vedoucích, která přispěla k větší prestiži a navštěvovanosti tohoto
oddílu. Družstvo MH se v průběhu roku zúčastnilo hned několika soutěží, a to jak uzlovacích,
které probíhají v zimním období, tak i pohárových soutěží a Plamenu. MH zde jenom pilně
netrénují, ale i pracují. Pomáhají například se zdobením a odstrojováním májky, přípravou
pohoštění na Hody v obci apod. Za odměnu, proto navštívili 13/14 budovu areálu Svitu a
zahráli si bowling na hotelu Moskva.
Výjezdová jednotka byla v minulém roce povolána k 9 zásahům. Poslední dva byly
nahlášené dne 15. prosince, a to jeden ráno a druhý večer. Tedy vidíme, že bratři ze
Želechovic si neodpočinuli do posledního dne a byli stále ve střehu.
Sbor aktuálně eviduje 67, z toho je 18 mladých hasičů do 18 let, dále 19 žen a 30 mužů.
Celkově bylo odpracováno 2 419 brigádnických hodin.

SDH Jaroslavice
Nejen prací, ale i zábavou a odpočinkem je naplněna činnost tohoto sboru. V minulém roce
zavítali na rekreační středisko Revika, uspořádali skvělý dětský den a také rozloučení
s prázdninami. Jde poznat, že tady jim na dětech velmi záleží, a to je podle mě ten důvod,
proč mají tolik MH.
Družstvo mužů
Příprava na sezónu začala soustředěním na Březůvkách, poté následovaly jednotlivé tréninky
na různých cvičištích. Soutěžní rok odstartovali soutěžemi GP, kde obsadili bramborovou
pozici (4. místo). Chuť si zpravili na dvou soutěží, O pohár primátora města Zlína a
pohárovou soutěží v Ludkovicích, kde ukořistili 1. místa.
Družstvo mladých hasičů
Se v průběhu minulého roku poměrně rozrostlo, a to tak, že zvládli postavit družstvo mladších
i starších žáků. Zúčastnili se spousty soutěží, na kterých obsazovali příčky mezi 2. - 9.
místem. Pouze jenom pilně netrénovali, ale plnili i odznaky odbornosti. Jeli také na víkend do
blízkých Vizovic, a v předvánočním čase se vydali na výšlap, který byl spojený s besídkou na
zbrojnici.
Zásahová jednotka tento rok neměla skoro žádnou práci. Byla přivolána jen k 1 výjezdu, ze
kterého se vyklubala pouze nedbalost občanů, kteří neinformovali jednotky IZS o soukromém
rozdělávání ohně.
Celkový počet členů je 84, činných členů je zde skoro polovina a to 48 a 18 MH. Celkový
počet odpracovaných hodin je 1 210.

SDH Lípa
Společenská činnost se v tomto sboru odvíjí od blízké spolupráce sboru s obecním úřadem
v obci, kde již tradičně 1. ledna provádí dozor při novoročním ohňostroji a prodávají svařák.
A k tomu všemu stíhají uspořádat i všemi oblíbenou zabíjačku, jak je tomu i v jiných sborech.
V měsíci únoru zorganizovali hasičský ples s bohatou tombolou. Duben je již tradičně
měsícem úklidu obcí, a tady tomu není jinak. Měsíc květen byl v tomto sboru asi
nejkrásnějším měsícem roku, jelikož oslavili již 90. výročí založení sboru a to výborným
obědem, praporovým průvodem i požehnáním základního kamene u kapličky. Program zde
neskončil ani ve večerních hodinách, kdy k tanci a poslechu hrála až do ranních hodin skvělá
kapela. První červencový den patřil dětem, takže společně s lipskými čarodějnicemi,
divadelníky i myslivci vytvořili cestu lesem. Hody a hodová zábava to byl symbol měsíce
října a celá sezóna byla zakončena Mikulášskou nadílkou, která vykouzlila úsměv na obličeji
nejednoho dítěte.
Družstvo mužů
Se zúčastnilo všech soutěží GP, a i když bojovali z plných sil, v celkovém hodnocení dosáhli
pouze na 5. místo.
Tři členové družstva mužů se v měsíci říjnu zúčastnili závodů TFA v Napajedlích, kdy
jeden z nich se z celkového počtu 50 soutěžících probojoval na 10. místo.
Družstvo žen
Jako jediné reprezentovalo náš okrsek na okresním kole PS. Dále se zúčastnilo všech soutěží
GP, a tudíž není divu, že obsadilo celkově 1. místo.
Družstvo mladých hasičů
Se na úvod sezóny zapojilo do příprav oslav sboru, poté začali pilně trénovat a objížděli jednu
soutěž za druhou. To se jim vyplatilo a i v těžké konkurenci dokázali vybojovat nejhůř 4.
místo.
Výjezdová jednotka byla povolána ke 4 zásahům, z toho jeden byl ojedinělý, a to pátrání po
pohřešovaných osobách na území obce Želechovice.
Počet činných členů 39 a 14 mladých hasičů. Celkem 53 členů.

SDH Želechovice – Paseky
Třetí lednová sobota přilákala příznivce zabíjačky, hned z kraje února zahájili plesovou
sezónu dětským karnevalem a také maškarním plesem pro dospělé. Jak je všude ve vesnicích
zvykem i tady se stavěla a kácela májka v měsíci květnu. A pro zpevnění dobrých vztahů se
tento sbor vydal na hrad Perštejn a do ZOO v Olomouci. Celé léto měli otevřené své výletiště
„Rumová chýše“, a v září na něm uspořádali 4. ročník „Paseckého kotlíku“. Poslední měsíc
roku se i tady nesl v duchu Mikulášské a vánoční pohody.
Družstvu mužů
se i v tomto roce vedlo výborně. Začalo to už okrskovou soutěží a skončilo i celkovým
vítězstvím v soutěžích GP. I když se družstvo nesešlo na žádný trénink, musím uznat, že
jejich kvalita a spolupráce je skvělá.
Družstvo mladých hasičů
Mladí hasiči se schází v hojném počtu po celou sezónu. Trénují naplno, i když se ovoce zatím
moc nedostavilo, neztrácí nadějí a snaží se víc a víc. Za jejich snahu a píli je vedoucí vzali na
výlet do Galaxie. Také dvoudenní soustředění se všem i přes nepřízeň počasí velmi líbilo.
Výjezdová jednotka měla pouze jeden výjezd. Jednalo se o případ pátrání po dvou
pohřešovaných osobách.
Sbor má 86 členů, z toho 13 žen a 21 dětí do 18 let. Počet brigádnických hodin je 750.

SDH Klečůvka
Měsíc leden již tradičně patří v tomto sboru tříkrálové sbírce, kde tento rok vybrali skoro
9 000 Kč, tj. nejvíce od roku 2013. V únoru se konal již 14. ročník koštu slivovice, tentokrát
s mezinárodní účastí až z daleké Ameriky. A také tradiční masopustní průvod vesnicí s živou
hudbou. Poslední květnová neděle patřila dětem, tentokrát na téma řemesla. Podzim je plný
akcí a ani tady tomu není jinak, v říjnu se zde koná drakiáda a hodová zábava, listopad je
spojený s lampionovým průvodem a prosinec patří Mikulášské nadílce, stavění betlémů a
sbírce.
Družstvo mužů
Se i tento rok zúčastnilo všech soutěží GP, kde se umístili na 7. místě. Dané umístění
odpovídá možnostem, vybavení a věku členů sboru. I tak jim moc děkuji za účast na všech
soutěžích GP a věřím, že se brzy vše změní k lepšímu.
Družstvo mladých hasičů
Jednalo se již o druhou sezónu ve stejné sestavě dětí, tudíž zapálenost a chuť vyhrát byla větší
než loni. Družstvo se zúčastnilo spousty soutěží, dokonce i podzimního kola hry Plamen.
Zásahová jednotka vyjela ke 2 požárům.
Celkový počet členů je 59, z toho 24 dětí. Odpracovaných brigádnických hodin 1 143.

SDH Lužkovice
Se opět začíná řadit mezi sbory co mají nespočet akcí, v zimním čase, to je zabijačka, fašank.
Na jaře pořádají sběr železa, taky staví a kácí májku. V létě nechybí při pivních oslavách na
hřišti. Na podzim se stává tradicí vodění berana, velkou část svých brigád věnovali
zvelebování nové hasičské zbrojnice a jejího okolí.
Družstvo mužů
získalo na soutěži o Pohár primátora krásné druhé místo, celkově na GP dosáhli na 6. příčku,
na okrskové soutěži podali slušný výkon, někteří členové doplnili tým, který nás v okresním
kole reprezentoval.
Zásahová jednotka
byla povolána k požáru slámy na Hvozdné a na Silvestra k požáru chaty. Taky asistovali jako
technická pomoc při zdokumentování lokalit zasažených africkým morem divokých prasat.
Celkem má 39 členů a odpracovali celkem 1 026 brigádnických hodin.

Závěrem bych chtěl říct ještě pár slov. Sám dobře vím, že aktivní činnost ve sboru je řehole,
ale krásná. V konkurenci sportovních klubů, zábavních podniků a dalších lákadel dnešního
světa je těžké přesvědčit lidi k dobrovolné činnosti, když trendem dnešní doby je spíše starat
se sám o sebe a svůj majetek. Je těžké udržet chod sboru za dnešní legislativy, která klade
enormní nároky na funkcionáře a nutí je neustále se vzdělávat a nést obrovskou zodpovědnost
s vědomím možných postihů. Ale být zapáleným hasičem je kombinace radosti, adrenalinu a
sounáležitosti s lidmi podobného smýšlení. A to za tu námahu stojí. Radost dětí po vítězství v
soutěži, radost z nového hasičského auta, radost z povedené oslavy výročí, radost v očích
starších hasičů, když jim přijdou zástupci sboru pogratulovat. To jsou všechno okamžiky,
které nás pohánějí dál a dávají nám sílu pokračovat navzdory nezdarům a těžkostem, které se
zákonitě objevují a vždycky objevovat budou. Navzdory všude přítomného pocitu, že to tu
pomyslnou káru táhne jen pár lidí. Ale buďte si jistí, že i těch pár lidí dřív nebo později strhne
další.
Přeji vám, aby se vám dařilo v oblasti hasičiny i ve vašich osobních životech a těším se na
Vaši další činnost v tomhle roce.
Děkuji za pozornost.

Zpracoval: Ladislav Zicha
starosta VIII. okrsku

