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Úvod 

Vážení bratři, sestry a hosté, 

dovolte mi Vás přivítat na výroční valné hromadě SDH Želechovice nad Dřevnicí, kde se blíže 

seznámíme s činností sboru za rok 2011. 

Předem musím podotknout, že rok 2011 byl pro nás plný očekávání. Nejvíce se naše snahy 

upínaly k soutěžím Grand Prix 8. okrsku, kde jsme již museli zúročit naše zkušenosti a 

technické zázemí. V neposlední řadě byl rok 2011 rokem, kdy náš sbor oslavil 120 let 

od založení.  

 

Akce 

Naše hasičské uskupení vše vykonává dobrovolně a z tohoto důvodu nemůžeme stále 

pracovat na údržbě hasičské techniky a Střelnice, eventuálně soutěžit po celý rok. Právě 

proto pořádáme menší či větší oddychové akce tak, aby se všichni pobavili, odpočinuli si 

nebo posílili svá kamarádská pouta. Snažíme se rovněž udržovat obecní tradice a zvyky, ale 

vše směřuje pouze k tomu, aby byl spokojen občan Želechovic nad Dřevnicí a nejen ten. 

V lednu se uskutečnila již tradiční akce sboru a to novoroční zabijačka v prostorách naší 

zbrojnice. V měsíci únoru jsme vyrazili na hory, přesněji na Rališku v Beskydech, kde jsme 

byli ubytováni na chatě Brian. Přišel měsíc duben a my věděli, že se blíží již druhý ročník 

sběru železa a jiných kovů. Zima byla dlouhá, a když se opět po roce naskytla možnost 

zúčastnit se závodu požárnické všestrannosti v Salaši u Zlína, bratři Hrazdira Petr a Kűhr 

Zdeněk se sestrou Pastyříkovou Martinou neváhali. Nakonec se po napínavém závěru soutěže 

umístili na nepopulární bramborové pozici. V pátek 29. dubna jsme na naší Střelnici stavěli 

májku a den na to vyrazili na hasičskou pouť na Svatý Hostýn. 18. ročníku se zúčastnilo 

kolem 2 500 hasičů ze 140 sborů a také 90 slavnostních praporů. Z našeho sboru se 

zúčastnilo 19 hasičů a další rodinní příslušníci. Náročný víkend však nebyl u svého konce. V 

neděli na nás čekala ještě hasičská pouť na nedalekém Provodově. Jednalo se o 17. ročník. 

Účast není nikdy samozřejmě tak velká jako na Hostýně, ale i tak se jedná o zajímavou akci. 

Letos se zúčastnilo 8 praporů, kolem 120 hasičů z 18 sborů a spousta lidí ze širokého okolí v 

čele se senátorem Jiřím Čunkem. V sobotu 28. května nás po soutěži GP na Klečůvce čekalo 

kácení májky, avšak ani letos nevydržela a padla k zemi o 6 dní dříve, než měla. Nahradila ji 

nová, provizorní, která tu starou alespoň z části nahradila. V sobotu 25. června se v naší obci 

uskutečnily velkolepé oslavy. Nedílnou součástí těchto oslav byla oslava 120. výročí založení 

našeho sboru. Dalšími částmi byly oslavy 750. výročí první zmínky o naší obci a 90. výročí 

založení místního Sokola. Pořádaní oslav bylo dosti náročné, ale nakonec vše proběhlo 

zdárně bez zbytečných problémů. Lidé, kteří byli od nás do oslav zapojeni, zaslouží velké 

díky. Přes prázdniny jsme provozovali posezení na Střelnici. Jednotlivé služby byly tvořeny 

dvěma bratry nebo sestrami či jejich kombinací a střídalo se po týdenních intervalech. 

Vystřídali se téměř všichni členové sboru a nejen ti. Zlomový víkend byl na konci srpna, co se 

týče návštěvnosti Střelnice. Jel se totiž 41. ročník Barum Rally Zlín. V sobotu 3. září se na 

Střelnici uskutečnila zakončená sezóny. Začalo se poctivou přípravou již od pravého poledne. 

Chystání masa, grilování, prostě vše, co k takové akci patří. Někteří odjeli na tradiční soutěž 
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do Ludkovic a tak účastníků ubylo, ale postupem času přicházeli další a další a pak se vrátil s 

bronzem i soutěžní tým. Celá akce se nesla v duchu zábavy a přátelských dialogů. Když se 

blížil termín 15. října, bylo všem jasné, že hody jsou opět po roce zde. Hody měly klasický 

průběh, kdy několik členů s kapelou a beranem (vlastně ovečkou) obcházeli naši obec. Druhá 

půlka zatím pečlivě chystala vše potřebné v místní Sokolovně na večerní hodovou zábavu. 

Jde vidět, že občané mají zájem o podobné tradice, protože jsme všude slyšeli jen samou 

chválu. Také jim děkujeme za jejich finanční příspěvky a účast na večerní zábavě s kapelou 

Kosovci. V sobotu 5. listopadu se po delší době opět sjeli do Sazovic zástupci sborů okresu 

Zlín. Konalo se okresní shromáždění, kde se všichni dozvěděli mnoho zajímavých a hlavně 

důležitých informací o činnosti SH ČMS. Shromáždění se zúčastnilo 98 ze 116 sborů ze 17 

okrsků a také několik hostů. 

 

Družstvo mužů 

V družstvu mužů nedošlo od sezóny 2010 k velkým změnám, obsazení týmu zůstalo téměř 

stejné rovněž tak i technické vybavení kromě nových proudnic útočného vedení. Letošní rok 

byl přece jen v něčem jiný a to v tom, že jsme měli k dispozici poprvé plnohodnotného 

trenéra a to v podání bratra Petra Hrazdiry, což přineslo zasloužené vavříny v soutěžích GP. 

Dle mého názoru byla naše největší síla v taktice a dále pak také v sehranosti, fyzické 

zdatnosti, v jednotě týmu, v technickém vybavení a samozřejmě nechybělo potřebné štěstí, 

které nám v roce 2010 tolik chybělo. Podařilo se nám tedy opět po osmi letech vyhrát šňůru 

soutěží Grand Prix 8. okrsku a ukončit tak nadvládu bratrů ze Želechovických pasek. Soutěže 

GP na Klečůvce, v Lípě, v Ostratě a v Želechovicích nad Dřevnicí nám přinesly 

bezkonkurenční výkony našeho družstva, které byly po zásluze odměněny prvním místem v 

celkovém pořadí. Na soutěži GP na Želechovických pasekách náš výkon stačil pouze na třetí 

místo. Na poslední soutěži GP v Lužkovicích, jsme možná trošku podcenili přípravu a 

výsledkem bylo až páté místo, ale to již nic nemohlo změnit na konečném pořadí GP 8. 

okrsku. Disponovali jsme totiž luxusním náskokem před nejbližším týmem, teoreticky jsme 

mohli slavit titul již po naší domácí soutěži. 

V letošní sezóně jsme se zúčastnili celkově 14 soutěží. Kromě soutěží GP to byla okrsková 

soutěž na Klečůvce 14. května a výsledkem bylo uspokojivé druhé místo. Následovala soutěž 

ZLPS v Horní Lhotě 4. června na 3B bez přetlakového ventilu, kde naši hoši vybojovali 16. 

místo z 26 družstev. Soutěž konaná v Loukách 11. června se uskutečnila na dva pokusy. Ten 

druhý příliš nevyšel, zato první ano a stačilo to na 3. místo. Okresní soutěž v Hřivínově 

Újezdu jsme vzali zodpovědně, poctivě jsme trénovali, ale i přes to náš celodenní výkon stačil 

až na 8. místo. Naše, již pomalu pravidelná letní odbočka od soutěží GP, vede na soutěž 

v Leskovci, konanou dne 17. července. Zdejší podmínky jsou velmi dobré a i přes to, že zde 

máme vždy menší chybku, tak se v celkovém pořadí neztratíme. Letos to byl krásný výkon a 

odváželi jsme si po zásluze 6. místo z celkových 30 týmů. První a poslední noční soutěž 

v letošní sezóně byla 6. srpna v Částkově. Nakonec jsme v silné konkurenci obsadili střed a 

to 13. místo z 25 týmů. Pohárová soutěž v Ludkovicích se odehrála 3. září. Po menším 

zaváhání jsme v napínavém boji dosáhli na bronz, který je pro nás v tak náročné soutěži 

velmi ceněný. Posledním závodem v letošní sezóně byla soutěž v Rychlově 24. září. Obtížnost 



18. 11. 2011 

4 
 

tratě je velká, ale my, vycvičení naší GP, jsme se jí vůbec nezalekli. Nakonec jsme skončili v 

konkurenci 16 týmů pátí. 

Myslím, že letošní rok byl z pozice mužského družstva velmi úspěšný a jednotlivé výsledky ze 

soutěží jsou zcela jistě zasloužené a konečně se naše úsilí a nespočet hodin tréninků a 

příprav vyplatilo. Nyní nás čeká obhajoba prvenství v soutěžích GP, a jak se říká, obhajoba 

prvního místa bývá mnohem trnitější. Ale myslím, že na to družstvo mužů stále má. 

 

Družstvo žen 

Ženy celou sezónu bojovaly a střídaly lepší výsledky s horšími. Bohužel na počátku nového 

roku družstvo žen opustilo několik jeho členek. Takže holky se ze začátku sezóny potýkaly 

s nedostatkem hasiček. To se přibráním nových členek vyřešilo a tým dostal šanci začít se 

sehrávat jako skoro nové družstvo. Opakovaly se sice chyby z předchozího roku, docházelo 

k častému střídání jednotlivých pozic při požárním útoku, ale to vše mělo směřovat pouze 

k lepším výsledkům.  

Pojďme tedy k jednotlivým soutěžím. Družstvo žen se v letošním roce zúčastnilo celkově 10 

soutěží. Účastnily se okrskové soutěže na Klečůvce, pak okresní soutěže v Hřivínově Újezdu, 

absolvovaly kompletní šňůru soutěží GP a navíc přidaly soutěž v Loukách a noční pohárovou 

soutěž v Částkově. 

Na krásné druhé místo v kategorii žen dosáhly na okrskové soutěži na Klečůvce, na soutěži 

v Loukách a na poslední soutěži GP v Lužkovicích. Soutěž GP na Klečůvce znamenala pro 

holky krásné třetí místo. Na ostatních soutěžích si holky vybraly smůlu a jejich výsledek stačil 

v průměru pouze asi na páté místo. 

V celkovém hodnocení Grand Prix 8. okrsku se naše ženy umístnily na 12. místě. Do příštích 

ročníků, pokud bude dostatek ženských družstev, je na zváženou, zda neudělat kategorii žen 

oddělenou od mužů, kde by měly ženy určitě větší motivaci bojovat mezi sebou, než mezi 

muži. 

Poděkování patří rovněž příležitostnému trenérovi Zdeňku Kűhrovi a bývalému trenérovi 

Vladislavovi Žitnému. Doufejme tedy, že pro příští sezónu holky utuží svůj kolektiv a pokud 

možno budou mít i pevnou sestavu s trenérem.  

 

Družstvo mladých hasičů 

První soutěží roku 2011 byla okrsková uzlovací soutěž žáků na Želechovických pasekách 5. 

března. Skvělé výsledky v kategorii mladších žáků předvedla Ludmila Tichá, jež obsadila 

krásné první místo. Výborný výkon předvedl i Marek Paták, který se umístil na třetí pozici. 

V kategorii starších žáků za nás nastoupila pouze Veronika Zichová, která vybojovala skvělé 

druhé místo. 

Druhou soutěží byla velká uzlovací soutěž žáků okresu Zlín, jež se konala v nedalekém 

Provodově 27. března. Soutěže se opět zúčastnili pouze Ludmila Tichá a Marek Paták 
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v kategorii mladších žáků a v kategorii starších žáků pak nastoupila pouze Veronika Zichová. 

V kategorii mladších žáků z toho bylo celkové 8. místo a v kategorii starších žáků celkové 16. 

místo. 

Bohužel to byly poslední soutěže na dlouhou dobu, kterých se naši mladí hasiči zúčastnili. 

Přetrvával a stupňoval se problém s nedostatkem mladých hasičů, kvůli čemuž se nemohli 

zbylí mládežníci zúčastňovat ani soutěží. V současné době došlo k řešení, kdy se naši mladí 

hasiči spojili s mladými hasiči z pasek, které začal trápit stejný problém jako nás. 

První zatěžkávací zkouškou nově složeného týmu bylo podzimní kolo hry Plamen v Rackové, 

15. října. Zde soutěžili pod názvem Želechovice a Želechovice Paseky. Výsledkem bylo 

celkově 6. místo z 23 družstev. Zcela jistě na tom mají velkou zásluhu jejich vedoucí 

respektive Michal Gahura a Zdeněk Kűhr za Želechovice a Petr Krajča za Želechovice Paseky. 

Letos u nás proběhla ve vedení mladých hasičů změna. Funkce vedoucí a instruktor se, dalo 

by se říci, prohodily. Bratr Kűhr se vzdal funkce vedoucího mládeže kvůli pracovnímu vytížení 

a tak jeho žezlo přebral Michal Gahura, který bude tuto úlohu určitě plnit na 120%. Držme 

mu pěsti. Bude to potřebovat. 

Mladí se schází každý čtvrtek na hasičské zbrojnici, kde se připravují na jednotlivé soutěže. 

Mnohdy je účast velmi slabá a tak doufejme, že příští rok tomu bude naopak a dobré 

výsledky v soutěžích na sebe zcela jistě nenechají dlouho čekat. 

 

Zásahy 

V letošním roce měla naše výjezdová jednotka prozatím pět zásahů. Doufejme, že je to již 

pro letošní rok konečné číslo. První výjezd směřoval na Příluky dne 18. února, kde hořela 

nově postavená skladovací hala firmy Dektrade. Druhý výjezd se odehrál 7. dubna a 

pro tentokrát jsme nemuseli jet příliš daleko, hořelo totiž v Želechovicích nad Dřevnicí, 

přesněji hořel místní autoservis a už z dálky byl vidět hustý dým valící se z budovy. Třetí 

zásah směřoval na Želechovské paseky dne 17. dubna, kde hořelo uskladněné dřevo a trámy 

vedle jedné rekreační chatky. Čtvrtý zásah se týkal lokálních přívalových dešťů v naší obci 

dne 15. srpna. Jednalo se hlavně o poskytnutí technické pomoci – čerpání vody ze 

zaplavených studní a domů. Poslední zásah výjezdové jednotky byl k nedávnému rozsáhlému 

požáru skladovací haly na slámu ve Hvozdné dne 6. listopadu.  

Díky našemu veliteli Petrovi Dolanskému, má naše výjezdová jednotka vzrůstající tendenci, 

kde možná již brzy budeme vybaveni i dýchací technikou. 

 

Školení 

Ve dnech 19. – 20. února proběhlo ve zbrojnici ve Vizovicích školení velitelů jednotek SDH 

obcí zařazené v kategorii JPO V. Za náš sbor se zúčastnil bratr Hrazdira. 

Ve dnech 26. – 27. února proběhlo další školení ve Vizovicích. Jednalo se o školení strojníků. 

Za náš sbor se zúčastnili bratři Čechmánek, Hrazdira a Směšný. 



18. 11. 2011 

6 
 

V našem sboru máme 1 vyškoleného velitele jednotky, 2 velitele družstva, 5 řidičů a 6 

strojníků. Jednou za měsíc probíhá schůze členů, kde se řeší aktuální problémy, možná 

řešení, probíhá pravidelné školení členů sboru a plánuje se činnost sboru zhruba měsíc 

dopředu. V případě potřeby se navíc schází výbor sboru k projednání neodkladných věcí. Za 

tento rok bylo odpracováno 920 hodin při údržbě techniky a zbrojnice. Dalších 3521 hodin 

bylo odpracováno na Střelnici a 710 hodin při pořádání kulturních akcí pro občany Želechovic 

nad Dřevnicí, což v součtu dělá celkově 5151 brigádnických hodin.  

Podrobnější informace je možné získat z našich internetových stránek www.hasici-

zelechovice.cz, kde dochází k pravidelným aktualizacím a možní návštěvníci zde určitě 

naleznou to, co hledají. 

 

Závěr 

Chtěl bych poděkovat všem členům našeho sboru, kteří letos přiložili ruku k dílu. Vím, bylo 

toho hodně, ale věřím, že všechna odvedená práce k něčemu byla. Proto doufám, že příští 

rok tomu nebude jinak a v daných výkonech budeme pokračovat. Naše díky patří rovněž 

vedení obce za jejich podporu, která se nám v letošním roce dostávala a také jsme rádi za 

dobrou spolupráci s ostatními občanskými sdruženími v naší obci. Poděkovat ale musím také 

rodinám a přítelkyním, popř. přítelům, našich členů a členek, jenž svým partnerům nejen trpí 

tento časově náročný koníček, ale mnohdy i sami přiloží ruku k dílu. 

Kdybyste nyní dovolili milé sestry, bratři a hosté, chtěl bych vám a vašim nejbližším popřát 

do nového roku mnoho štěstí, zdraví a lásky. Doufám tedy, že se tady opět za rok ve zdraví 

všichni shledáme.  

 


