
Vážené sestry, bratři a hosté!  
Vítám vás všechny na výroční valné hromadě našeho okrsku. A jako první mi dovolte, abychom 
minutou ticha uctili památku našich zesnulých.  
Činnost okrsku se v roce 2018 řídila plánem práce, který se nám podařilo splnit. Akceschopnost 
jednotek se i tento rok prověřovala okrskovou soutěží na Klečůvce a zúčastnili se jí všechny sboru 
okrsku. Dále to byly soutěže GP a dálková doprava vody v Želechovicích.  
SDH ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ 
Členové sboru se na první společné akci v roce potkávají při zabíjačce. Další akcí je lyžovačka na 
nedaleké Kyčerce, díky níž se utužuje kolektiv. Jarní čas přináší úklid obce v podobě sběru železa a 
starého harampádí, ale není to jen práce, ale i zábava. V tomto čase se sbor účastní i poutí na 
Hostýně a Provodově. Pro žáky Základní školy a dokonce i Mateřské školy pořádají hned několik 
ukázek techniky a přednášek, aby děti měli nejen zážitky, ale i věděli jak se mají zachovat při požáru. 
Léto začíná ukázkou dálkové dopravy vody, kde se sejdou všechny sbory okrsku. Nedílnou součástí 
sboru je i otevření „Střelnice“, které vrcholí Barumkou. Ukončená je poslední venkovní akcí na 
výletišti. Další významnou společenskou akcí je vodění berana s večerní zábavou a poslední akcí je 
rozsvěcování stromečku. 
 
Členové SDH se školili na hasiče II a III, velitel družstva, strojník, vedoucí mládeže.  
 
Výjezdová jednotka vyjížděla ke čtyřem zásahům. 
 
Družstvo mužů a žen vykazuje krásných výsledků a to jak na okrskových tak i GP soutěžích.  
 
Mladí hasiči se aktivně připravovali na soutěže v požárním sportu hry Plamen jarního i podzimního 
kola. Děti se nejenom učili hasičským dovednostem, ale byli nabrat i zkušenosti, a nové dovednosti 
na zajímavých místech v okolí. 
 
Sbor má aktuálně 31 mužů, 20 žen a 23 MH. Z nich hned několik je dárcem krve a kostní dřeně. 
Celkem sbor odpracoval 2 518 brigádnických hodin. 
 
SDH ŽELECHOVICE – PASEKY 
Činnost sboru začátkem roku byla zahájena plesovou sezónou s dětským karnevalem ve stylu cirkusu 
za poslechu kapely ROCKSOAR. V květnu vyrazila parta Pasekářů na zájezd po Jižních Čechách. Výlet 
započali v Táboře s ochutnávkou čokolády a marcipánu a dále pokračovali svou tour přes zámek Orlík 
až k nádhernému městu Českému Krumlovu. Říjen se nesl v duchu oslav 100 let vzniku republiky. 
Vánoční čas a rozsvěcování stromečku je nedílnou součástí tohoto sboru společně s mikulášskou 
nadílkou, která se koná v „Rumovce“. 
 
Jako každý rok i letos se družstvo mužů snažilo předvést co nejlepší výkon, a to jak na pohárových 
soutěží, tak i postupové soutěži, kde si celkově vybojovali nádherné první místa. Družstvo žen zápolilo 
jen o poháry na soutěžích v obci.  
 
Velmi dobrou činnost má kolektiv mladých hasičů ve sportovních disciplínách, kterému se podařilo 
zúčastnit 14 soutěží a to jak družstvu mladších, tak i starších žáků. Loučení se s prázdninami probíhalo 
na nově otevřené obecní stezce, která je plná užitečných informací pro malé i velké. První říjnový 
víkend se mladí hasiči zapojili do akce Misijní jarmark, na který vlastnoručně vyrobili vázačky, obrázky 
a svícny, které společně se skauty a školou prodávali. Výtěžek byl věnován dětem z chudých zemí.  
 



V rámci údržby techniky, zbrojnice, areálu „Rumovky“ a společenských akcí bylo odpracováno 1 900 
hodin. 
 
Sbor má 42 mužů, 16 žen a 21 mladých hasičů. 
 
SDH LÍPA 
Společné setkání v novém roce je již tradičně spojené s novoročním ohňostrojem. Stejně jako 
následující víkend zabijačka spojená s koštem slivovice. Nově však tento sbor ve spolupráci s myslivci 
pomáhal při evidenci vyhynulých divokých prasat zasažených africkým morem. Měsíc květen je i tady 
ve znamení stavění májky, která tento rok moc dlouho nevydržela. Během léta sbor převzal nový 
zásahový automobil pro přepravu osob. Konec soutěžní sezóny mělo nádech grilovaného masa ve 
zbrojnici. A začátek adventu byl spojen s prodejem langošů na trzích. Na Mikuláše členové sboru 
vyrazili v přestrojení za dětmi do ulic obce.  
 
Soutěžní družstvo mužů i žen si vedlo v průběhu sezóny velmi slušně. Družstvo žen jak v soutěžích GP, 
tak i na Okrskové soutěži obsadilo zasloužené 1. místo. Družstvo mužů mělo větší konkurenci, ale i 
tak si vedli skvěle.  
 
Mladí hasiči se v zimním období snaží zlepšovat si své dovednosti před nadcházející sezónou, aby byli 
lepší a lepší. Ani jejich vedoucí však nezahálí. Účastní se v průběhu roku všech školení, které jsou pro 
ně určená. A proto, že jsou velmi šikovní, rozhodli se začít přijímat i děti od 3 let a otevřít tak družstvo 
přípravky. Možná k tomuto rozhodnutí přispělo i to, že jednotlivý členové sboru přispívají mladými 
hasiči o sto šest a tak se jim družstvo krásně plní.  
 
SDH LUŽKOVICE 
Činnost sboru je plánována ve znamení tradic a osvědčených akcí, jako je např. fašank, stavění a 
kácení májky, sběr železa, hodové veselí s voděním berana, podílí se na pivních slavnostech, což je 
také akce s velký počtem příznivců. Sváží staré železo. Zúčastnili se námětového cvičení v 
Želechovicích nad Dřevnicí. 
 
Jednotlivý členové sboru se zúčastnili hned několika školení a to Hasič II a III stupně, chemické školení 
a školení řidičů.  
 
Sbor má celkem 37 registrovaných členů mužského pohlaví. Sbor odpracoval celkem 557 
brigádnických hodin. 
 
SDH KLEČŮVKA 
Rok 2018 odstartoval sbor tříkrálovou sbírkou, kde vybrali rekordní počet peněz. V měsíci únoru 
uspořádali již 15. ročník koštu slivovice a stejně tak i masopustní průvod vesnicí s večerní živou 
hudbou Elektron. Na podzim uspořádali vodění berana a hodovou zábavu, dále drakiádu i lampionový 
průvod, ze kterého byly děti nadšené. A konec roku zakončili krásně pečením perníčků, pořádáním 
Mikulášské dílny a Štěpánským fotbalem, ten je důležitý pro udržování dobrých vztahů ve sboru, 
stejně jako společné bruslení na konci roku.  
 
Družstvo mužů se zúčastnilo všech soutěží GP ve stabilním týmu a umístili se na celkovém 6. místě. 
 
Mladí hasiči poctivě trénovali nejenom v létě, ale i v zimě. Uzlovali o sto šest a díky tomu mladší žáci 
skončili 4. na okrs. soutěži v Jaroslavicích. Samozřejmě že se nemůže jenom trénovat, proto se 
v květnu vydali na výšlap společně s rodiči na Vrzavé skály. Potom už se věnovali pouze požárnímu 
spoustu, kde např. na domácí soutěži starší žáci obsadili 1. místo a mladší 2. místo. A v podobném 
duchu pokračovali celou sezónu.  
 



SDH JAROSLAVICE 
Významnou oblastí tohoto sboru je sport. Aby přes zimu jeho členové nezakrněli, cvičí v tělocvičně 
10. ZŠ. Přes léto se scházejí minimálně 1x týdně, aby se připravili na nadcházející soutěž. I přesto 
všechno výsledky byly v minulém roce jako na houpačce, konečné páté místo proto nebylo ani 
žádným velkým překvapením v seriálu GP.  
 
V soutěži o pohár primátora města Zlína se SDH podařilo potřetí zvítězit a získat tak pohár do 
trvalého držení. Gratuluju.  
 
Výjezdová jednotka nebyla povolána k žádnému výjezdu, ale i tak se zúčastnila dvou školení a nácviku 
připravenosti obce na řešení mimořádných událostí ve školícím centru firmy EGO Zlín ve Štípě. 
 
Družstvo mladých hasičů se postupně rozrůstá a jeho kvalitní práce se projevuje i ve výsledcích. 
Náplň kolektivu je velmi pestrá. Zábavné akce, vycházky do přírody, nácvik na Plamen, uzlovací 
soutěže, praktické cvičení s vodou, vzdělávání se v odbornostech to vše je provází po celý rok. 
 
SDH odpracovalo celkem 1 136 brigádnických hodin.  


