
Vážené sestry, bratři a hosté, 
 
scházíme se zde na začátku roku 2020, abychom každoročně uzavřeli celoroční činnost a 
zhodnotili práci jednotlivých sborů 8. okrsku za rok 2019. 
Rok 2019 byl pro sbory klíčovým rokem. Volili se v něm hlavní představitelé sborů na další 
funkční období. Ve většině sborů se pokračuje v zajetých kolejích, zato v některých došlo 
k zásadním změnám ve vedení sboru. 
V průběhu roku se konalo mnoho událostí, kterých se zúčastnily všechny sbory. Dovolte mi 
vypíchnout dvě akce, které jsou podle mého názoru nejdůležitější, a to je dálková doprava 
vody a první hasičská pouť 8. okrsku, pořádaná 28. září pod záštitou želechovických hasičů. 
 
Nyní přistupme k činnosti jednotlivých sborů. 
 
SDH Lípa 
Loňský rok zde patřil zejména stavbě nové hasičské zbrojnice. Kolem té se točila celá sezóna 
a odráželo se to i v soutěžní sezóně GP a v celém průběhu roku. 
 
Tradičně sbor přivítal nový rok na novoročním lipském ohňostroji, poté následovala hasičská 
zabíjačka a pořádání hasičského plesu. Na jaře se sbor podílel na spoluorganizaci lipského 
Fašanku a úklidu lesa v části obce Potůčky. Poslední prázdninová sobota se nesla v duchu 
pohádek. Téměř všechny lipské spolky se semkly a připravily putování pro děti plné 
kouzelných stanovišť. Ani v tomto sboru nesměla chybět tradiční hodová zábava spojená 
s chozením po vesnici za doprovodu gajdoša. V listopadu odjeli někteří členové sboru na 
rekreaci do Mikulova a závěrem roku chodili jednotlivé skupinky členů sboru za Mikuláše, 
čerta a anděla a rozdávali radost dětem. 
  
V měsíci květnu odstartovaly okrskové závody, které pořádaly hasiči na Pasekách. 
Štafetu a útok zvládly ženy na výbornou a v celkové konkurenci vybojovaly 1. místo.  
Muži po nepodařené štafetě obsadili 5. místo. 
 
Ženy v průběhu soutěžního kola GP neměly žádnou konkurenci, a tak se umístily na 1. místě. 
Muži celkově skončili na místě 5. 
 
Družstvo MH zažilo velmi nabitý program. Během zimy byla jejich činnost zaměřena 
především na fyzickou přípravu, kondici a vytrvalost. Hned jak se oteplilo, začali mladší i 
starší žáci trénovat požární útok. Ještě před prázdninami uspořádali víkendový pobyt na 
Myslivecké chatě v Lípě, kde se cvičili v požárním sportu.  
Nejdůležitější soutěží roku byla domácí soutěž plná adrenalinu a spokojených fanoušků. 
Starší žáci obsadili 1. místo a mladší žáci po velmi pěkném útoku skončili na místě pátém. 
 
 
SDH Paseky 
První akcí sboru v novém roce byla tradiční víkendovka na chatě Příschlop. Měsíc únor se 
tady každoročně nese ve znamení dětského karnevalu, po kterém následoval veselý karneval 
pro dospělé. Začátkem dubna vyrazil sbor s rukavicemi a igelitovými pytli na každoroční 
úklid odpadků. V dalších měsících se sbor vydal ještě na další víkendový pobyt, pokácel 
májku, uspořádal taneční zábavu a pohádkový les pro děti. V září se konal Gulášfest, na 
kterém mohli návštěvníci ochutnat až 11 druhů guláše.  
 



Činnost hasičů není jenom o společenských akcích, družstvo MH i mužů se zúčastnilo 
několika soutěží. 
Mladí hasiči začali sezónu uzlovací soutěží v Jaroslavicích. Na novou sezónu se připravovali 
nejenom tréninky na hasičské zbrojnici, ale vydali se i na soustředění do vizovického 
rekreačního střediska Revika. Od pátku do neděle zde trénovali na jarní kolo hry Plamen, 
které se konalo týden poté v Otrokovicích. Po přičtení bodů z podzimního kola, kterého se 
nezúčastnili, skončili na 16. místě. Nejenže se během celé sezóny zúčastnili hned několika 
soutěží, dokonce i na konci srpna připravili půl kilometru dlouhou stezku s 5 stanovišti pro 
děti z příměstského tábora. 
 
Družstvo mužů se účastnilo všech soutěží GP. Celkově se v seriálu GP umístilo na 4. místě.  
 
SDH Lužkovice 
Sbor odstartoval sezónu na začátku měsíce února zabíjačkou, kterou doprovázel i nábor 
mladých hasičů. Jarní měsíce jsou ve sboru plné práce. V dubnu se sbírá železo, v květnu se 
staví a kácí Májka. V říjnu nemůže chybět každoroční chození s ovečkou po vesnici. 
 
Začátkem minulého roku vzniklo téměř po 40 letech družstvo mladých hasičů. MH se 
prozatím nezúčastnili žádné soutěže. V druhé polovině roku sbor začal spolupracovat se 
sborem Klečůvky, a tak absolvovali společně hned několik tréninků. Co se týče 
společenských akcí, vyrazili mladí hasiči v červnu do Kovozoo v Uherském Hradišti, a také 
podnikli společný výšlap na Biofarmu Juré.  
 
Družstvo mužů se zúčastnilo nejenom všech soutěží GP, ale i Okrskové soutěže na 
Želechovických Pasekách a soutěže O pohár primátora města Zlína ve Lhotce, kde skončili na 
10. místě.  
 
SDH Želechovice nad Dřevnicí 
Činnost sboru je poměrně obsáhlá, a tak někdy rok je poměrně krátký na to, aby se v tomto 
sboru všechno stihlo. Vše odstartovala klasická zabíjačka v měsíci lednu na zbrojnici. Únor se 
nesl v duchu sportu a školení. V jarních měsících proběhlo hned několik akcí počínaje sběrem 
železa, hasičskou poutí na Sv. Hostýně a konče stavěním a kácením Májky. V červnu 
proběhla pouťová ukázka dálkové dopravy vody v rámci pravidelné přípravy jednotek sborů 
dobrovolných hasičů. Velká novinka sboru byla v pokusu o organizaci hasičské pouti 8. 
okrsku, který proběhl úspěšně a v dalších letech bude pokračovat. Říjen, patří i v této obci 
hodům a hodové zábavě. Závěr roku byl tradičně zakončen rozsvěcováním vánočního 
stromečku na náměstíčku obce.  
 
Družstvo mužů konečně po několika letech s 8 trestnými body vyhrálo 1. místo v soutěžích 
GP. Družstvo žen se zúčastnilo pouze jedné soutěže, a to té domácí, na které porazily ostatní 
družstva a skončily 1. 
 
Družstvo MH se v průběhu roku rozšiřovalo zejména o mladší žáky, a tak ti starší byli jimi 
postupně doplněni při některých soutěžích. Působnost tohoto družstva je velmi obsáhlá a 
různorodá. V zimních měsících se věnuje zejména přípravě na uzlovací soutěže a na jarní, ale 
i podzimní kolo hry Plamen. Hned jak se oteplilo, vyrazili vedoucí společně se svými 
svěřencemi na víkendový pobyt na Rusovu. Poté následovaly tréninky požárního útoku a řada 
soutěží mladších i starších žáků. Bohužel ne vždy se jim vedlo, tak jako na tréninku, a proto je 
provázela i řada neúspěchů.  
 



 
 
SDH Jaroslavice 
Společenské akce jsou pořádány i v tomto sboru. Pro stmelování kolektivu jsou to akce na 
Březůvkách, rozloučení s prázdninami a víkendovka v rekreačním středisku Královec.  
V prosinci se konala mikulášská besídka pro občany obce. 
 
Družstvo mužů se na sezónu připravuje již v zimním období, jednou týdně se schází 
v tělocvičně 10. ZŠ. Doladění formy pokračuje soustředěním na Březůvkách a poté už naostro 
následují sobotní hasičské soutěže. Výhra v Okrskové soutěži byla tento rok jasná a také 
zasloužená. Bohužel následná neúčast a nesestavení družstva na Okresní kolo bylo velkým 
zklamáním. Následné soutěže GP se družstvu mužů zdařili, a tak celkově obsadili 2. místo.  
 
Družstvo MH se začíná řadit mezi největší základnu MH. Kolektiv pracuje celoročně.  
Soutěžní rok je každoročně zahájen uzlovací soutěží v obci a následuje Velká uzlovací soutěž 
na Březůvkách. MH se zúčastnili několika dalších soutěží, mezi ně patřilo i jarní a podzimní 
kolo hry Plamen, ve kterém se umístili celkově na 14. místě. 
 
SDH Klečůvka 
První akcí tady není zabíjačka, jak tomu bývá u jiných sborů, ale jedná se o tříkrálovou sbírku 
pro charitu Zlín. Druhou akcí v pořadí byl košt slivovice v Husté hospodě, kterého se 
zúčastnil rekordní počet soutěžících. Hned poté následoval tradiční masopustní průvod vesnicí 
s živou hudbou. V měsíci květnu uspořádal sbor dětský den na téma Státy světa. Tento dětský 
den byl velmi pozitivně hodnocen všemi obyvateli. V měsíci říjnu se v obci konala hodová 
zábava spojená s voděním berana. Listopad byl ve znamení lampionů a tedy i lampionového 
průvodu pořádaného pro občany obce. Na konci roku sbor uspořádal tradiční Štěpánský a 
Silvestrovský fotbal. 
 
Družstvo MH se schází na pravidelných trénincích v průběhu celého roku. První soutěží pro 
mladé hasiče byla uzlovací soutěž v Jaroslavicích. V měsíci květnu odstartovaly soutěže 
požárního sportu. Hned 11. května vyhráli mladší žáci 2. místo na soutěži na Pasekách. 
V průběhu sezóny předvedli své dovednosti ještě na dalších soutěžích. Bohužel v družstvu 
starších žáků došlo ke generačnímu propadu, a tak soutěžili jenom mladší žáci. 
 
Družstvo mužů se zúčastnilo všech soutěží GP a celkově skončili na 6. místě.  
 
 ___________________________________________________________________________  
Na závěr mi dovolte říct pár čísel: Celkový počet výjezdů v roce 2019 byl 14. 
Výjezdy: 6 výjezdů Želechovice nad Dřevnicí, 3 Jaroslavice, 3 Lípa, 0 Klečůvka, 0 Paseky, 2 Lužkovice 

 
Počet aktivních členů od 18 let činí 279 osob. Celkový počet MH je skoro polovina tedy 142 
osob ve věku do 15 let. 
Lužkovice 36 dospělých, 14 MH, 
Želechovice 56 dospělých, 24 MH 
Klečůvka 37 dospělých, 30 MH 
Jaroslavice 47 dospělých, 18 MH 
Paseky 59 dospělých, 22 MH 
Lípa 44 dospělých, 34 MH 

 
Děkuji za pozornost.  


