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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 2012. 
Letošní rok nikterak nevybočoval z let minulých. Uspořádali jsme celou řadu akcí pro občany naší 
obce a nejen ty. Rovněž jsme zorganizovali soutěže v hasičském sportu pro ty nejmenší, ale také 
třeba pro muže či ženy. Po několika letech hledání financí na opravu naší cisterny LIAZ 101 jsme 
se konečně dočkali a tímto jsme tak zkvalitnili naši techniku, která pomalu dosluhovala, ale to by 
již úvodem stačilo. 
 
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. Ani v roce 2012 tomu nebylo jinak. 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 třetí ročník sběru železa a jiných kovů. V pátek 27. dubna jsme na naší Střelnici stavěli 
májku a o víkendu někteří z nás vyrazili na hasičskou pouť na Svatý Hostýn. Následující víkend se 
konala hasičská pouť v nedalekém Provodově. Jednalo se již o 18. ročník. Obě poutě jsou 
v podstatě velkou hasičskou přehlídkou, na které hrají prim slavnostní prapory. Letos poprvé zde 
nechyběl ani ten náš, který jsme pořídili k výročí 120-ti let našeho sboru loni v červnu. 
V sobotu 26. května nás čekalo kácení májky, avšak ani letos nevydržela a padla k zemi již 
mnohem dříve, než měla. Nevzdali jsme se a postavili ji znovu tak, aby ji mohli shlédnout i ti 
nejmenší, pro které jsme v daný den uspořádali menší dětský den spojený s několika soutěžemi a 
opékáním špekáčků. Podařenou akci zakončil večerní ohňostroj. V sobotu 30. června se konal v 
Lužkovicích dětský den. Při této příležitosti jsme byli požádáni o ukázku zásahu našich mladých 
hasičů, kteří nezaváhali, a jejich výkon byl po zásluze odměněn potleskem přihlížejících hostů. V 
neděli 1. července, v horký pouťový den, se uskutečnila tradiční ukázka dálkové dopravy vody v 
rámci pravidelné odborné přípravy JSDH. V sobotu 7. července se několik našich bratrů zúčastnilo 
oslav 80. výročí založení sboru v blízké Klečůvce. Hned ráno jsme i s naším praporem, v 
historických přilbách a bílých rukavicích šli v průvodu od zbrojnice k opravenému historickému 
kříži, který posvětil želechovický pan farář Vaďura. Nutno podotknout, že v horku, které na místě 
panovalo, byl pochod v kompletním ustrojení pomalou sebevraždou. Ale co bychom pro bratry 
neudělali. Oslavy se bratrům moc podařili a byli jsme velmi rádi, že můžeme být u toho. 
V pátek 13. července se jako každoročně konal Den otevřených dveří u Hasičského záchranného 
sboru Zlínského kraje. Každý návštěvník má v tento den jedinečnou možnost vidět techniku, 
vybavení a práci zdejších hasičů. Pro naše nejmenší je to skvělá příležitost jak si osahat 
profesionální vybavení hasičů a rovněž se jich mohou na cokoliv zeptat. Zlomový víkend nastal na 
přelomu měsíce srpen a září, co se týče návštěvnosti Střelnice. Jel se totiž 42. ročník Barum Rally 
Zlín. Ve dnech 7. – 9. září jsme vyrazili na posezónní rekreaci. Tento rok jsme vyzkoušeli areál 
Kamínka na Kroměřížsku. Volba to nakonec nebyla vůbec špatná. Spojili jsme výlet i s mladými 
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hasiči a tak nás ve výsledku bylo skoro 30. V sobotu 22. září se na Střelnici uskutečnila zakončená 
sezóny. Začalo se poctivou přípravou již od 3 hodin odpoledne. Chystání masa, grilování, prostě 
vše, co k takové akci patří. Celá akce se nesla v duchu zábavy a přátelských rozhovorů. 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 ovečkou obcházeli naši obec. Druhá půlka zatím připravovala vše 
potřebné na večerní zábavu, kde opět hráli všem dobře známí Kosovci. V sobotu 3. listopadu se 
konalo Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín. Náš sbor zastupoval starosta Ladislav Zicha, 
který se dozvěděl mnoho důležitých informací o činnosti SH ČMS. Shromáždění se zúčastnilo 104 
ze 116 sborů našeho okresu. 
 
Družstvo mužů 
V družstvu mužů nedošlo od sezóny 2011 k velkým změnám, obsazení týmu zůstalo téměř stejné 
rovněž tak i technické vybavení a trenér. Letošní rok v soutěžích GP pro nás nebyl již tak 
dominantní jako v roce 2011 a to z prostého důvodu. Začali jsme dělat chyby, které se postaraly o 
velmi vyrovnané výsledky se soupeři, respektive s týmem mužů z Pasek a Jaroslavic. Bojovalo se 
opravdu až do poslední chvíle. Rozhodující soutěží bylo GP v Želechovicích. Jednoduchými počty 
bylo jasné, že kdo vyhraje naši závěrečnou, domácí soutěž GP, bude oslavovat celkové první místo 
v soutěžích GP 8. okrsku. Naši muži nezaváhali, udržely nervy na uzdě, plně využili domácího 
prostředí a bezkonkurenčním časem si zajistili první místo. Podařilo se nám tedy opět po roce 
obhájit výhru v soutěžích Grand Prix 8. okrsku. 
Na soutěžích GP na Klečůvce, na Pasekách a v Želechovicích nad Dřevnicí se nám podařilo podat 
skvělé výkony, které byly po zásluze odměněny prvním místem v celkovém pořadí dle GP tabulky. 
Na soutěži GP v Ostratě a v Lužkovicích náš výkon stačil na druhé místo. Na soutěži GP v Lípě jsme 
si věřili a i tréninkový čas by stačil na celkové první místo, avšak udělali jsme školáckou chybu, 
která nás odsunula až na deváté místo. Zklamání bylo obrovské, několik členů chtělo končit, ale 
právě možná proto jsme se ještě více stmelili a v ostatních soutěžích jsme do toho šli jako jeden 
muž.  
V letošní sezóně jsme se zúčastnili celkově 10 soutěží. Kromě soutěží GP to byla okrsková soutěž 
na Klečůvce 12. května a výsledkem bylo první místo. Následovala okresní soutěž na Březové u 
Slušovic, kde jsme se po sečtení výsledků z jednotlivých disciplín umístili až na 13. místě. Víme, 
výsledek nevypadá příliš reprezentativně, ale musíme brát v úvahu, že v týmu byli noví členové, 
kteří sbírají zkušenosti a za jejich nebojácnost jim patří díky. Soutěž ZLPS ve Velkém Ořechově 8. 
července byla vyloženě zkušební a výsledkem byla nefunkční časomíra při našem útoku. Výsledný 
čas lze tedy pouze odhadovat. Když jsme se ptali pár přihlížejících závodníků tak nám řekli, že čas 
by nebyl vůbec špatný. Pohárová soutěž v Ludkovicích, které jsme se také účastnili, se konala 25. 
srpna. Po menším zaváhání jsme v napínavém boji dosáhli letos bohužel až na pátou pozici. 
Po několika letech se na domácí soutěži v Želechovicích složilo i družstvo mužů B a jejich výkon 
nebyl vůbec špatný, spíše naopak a nakonec i smíšené družstvo C, kde se vyskytla drobná chyba u 
jednoho z proudu. 
Myslím, že letošní rok byl z pozice mužského družstva opět úspěšný a jednotlivé výsledky ze 
soutěží jsou zcela jistě zasloužené a stále se naše úsilí a nespočet hodin tréninků a příprav vyplácí. 
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Družstvo žen 
Ženy zahájily sezónu opatrněji a postupně začaly své pozice i v silné konkurenci zlepšovat. 
Družstvo dospělo i v letošním roce k několika změnám a vypadá, že to bylo jen a jen dobře. 
Bohužel jejich skvělé výsledky z druhé poloviny GP soutěží nemohly zvrátit nepodařené začátky a 
tak to stačilo pouze k celkové čtvrté pozici v soutěžích GP. Dosáhly sice na počet 19 trestných 
bodů, které rovněž získalo družstvo žen ze Zádveřic, ale díky tomu, že holky ze Zádveřic dokázaly 
v jedné soutěži zvítězit, tak právě jim připadlo celkově třetí místo v soutěžích GP 8. okrsku za rok 
2012. 
Naše ženy se zúčastnily všech soutěží GP 8. okrsku včetně okrskové soutěže na Klečůvce. 
Vynikající výkon předvedly na soutěži GP na Ostratě, kde v silné konkurenci 11 družstev žen 
obsadili krásné třetí místo, nejinak tomu bylo na soutěži na Pasekách, kde vylepšily své dosavadní 
maximum o jednu pozici a na skvělé výkony navázaly rovněž na soutěži v Lužkovicích a na naší 
domácí soutěži v Želechovicích nad Dřevnicí, kde dosáhly opět na celkově druhou pozici z devíti 
zúčastněných týmů žen. 
V letošním roce došlo poprvé k oddělení kategorii mužů a žen a zcela jistě to přispělo ke 
spokojenosti obou družstev. 
Chtěl bych ženám do příští sezóny popřát mnoho úspěchů a myslím, že se i dostaví. Ženy již mají 
dostatek zkušeností za několik sezón, ale dostaví se pouze za předpokladu, že nebudou nuceny 
opět hledat nové sestry do svého týmu. 
 
Družstvo mladých hasičů 
První soutěží roku 2012 byla okrsková uzlovací soutěž žáků v Jaroslavicích 11. února. David Klásek 
obsadil hezké třetí místo a v týmech to stačilo na druhé místo. Bohužel letošní ročník byl 
poznamenán velkou neúčastí ostatních týmů. Druhou soutěží byla velká uzlovací soutěž žáků 
okresu Zlín, která se konala na Březůvkách 1. dubna. V kategorii mladších žáků z toho bylo celkové 
4. místo a v kategorii starších žáků celkové 11. místo. Mladí žáci se zúčastnili v letošním roce také 
pohárových soutěží na Klečůvce, v Želechovicích, v Lípě a na Pasekách. Krásná druhá místa si 
přivezli ze soutěží v Lípě a z Pasek a na domácí soutěži to stačilo na čtvrté místo z osmi. 
V kategorii starších žáků jsme měli zastoupení pouze na okrskové soutěži v požárním sportu na 
Klečůvce. Zde vybojovali uspokojivé třetí místo. V pohárové soutěži na stejném místě o necelý 
měsíc později výsledek zopakovali a na domácí soutěži se jim bohužel moc nezadařilo a výsledkem 
bylo šesté místo ze sedmi. Jarní (druhá) část okresního kola hry Plamen na stadionu Jiskry 
Otrokovice přinesla v kategorii starších žáků po sečtení všech výsledků z obou kol 17. místo z 23 
týmů. Naši mladí hasiči se rovněž zúčastnili podzimní (první) části okresního kola hry PLAMEN 
2012/2013 ve Všemině. Požární útok CTIF po menším zaváhání dokončili na 14. místě a závod 
požárnické všestrannosti přinesl 23. místo. Na konečný výsledek zase musíme počkat na jarní kolo. 
Mladí hasiči se schází každý pátek 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. 
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Zásahy 
V letošním roce měla naše výjezdová jednotka prozatím pět zásahů. Doufejme, že je to již pro 
letošní rok konečné číslo.  
Vyjíždělo se k požárům v Želechovicích nad Dřevnicí na ulici Přílucké, také k planému poplachu 
vypalování travnatých porostů, jež měl majitel pevně v rukou, stejný případ se opakoval v měsíci 
květnu na lipských pasekách a v neposlední řadě také v měsíci říjnu v kopci nad místní čerpací 
stanicí Silmet. Největším požárem v letošním roce byl výjezd v měsíci únoru k požáru stolářské 
dílny na Pasekách. Po příjezdu a konzultaci s velitelem HZS jsme bleskově rozvinuli dva proudy „C“. 
Na místě byla i další cisterna HZS, která jak nám, tak i profíkům doplňovala vodu. Před půlnocí 
bylo již dohašeno. Na místě zůstali tři naši členové k dohlídce zasažených prostor asi do 4 hod. 
ranních.  
 
Školení 
V měsíci březnu proběhly na zbrojnici v Loukách zkoušky Preventisty III. a II. stupně. Zkoušek se 
zúčastnilo 8 našich členů, kteří uspěli na výbornou. 
V našem sboru máme 1 vyškoleného velitele jednotky, 2 velitele družstva, 6 řidičů a 6 strojníků. 
Schůze členů probíhá dle potřeb. Řeší se aktuální problémy, možná řešení, probíhá pravidelné 
školení členů sboru a plánuje se činnost sboru na určitou dobu dopředu. V případě potřeby se 
navíc schází výbor sboru k projednání neodkladných věcí. Za tento rok bylo odpracováno 720 
hodin při údržbě techniky a zbrojnice. Dalších 2112 hodin bylo odpracováno na Střelnici a 684 
hodin při pořádání kulturních akcí pro občany Želechovic nad Dřevnicí, což v součtu dělá celkově 
3516 brigádnických hodin. 
Podrobnější informace je možné získat na našich internetových stránkách www.hasici-
zelechovice.cz, kde dochází k pravidelným aktualizacím a 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. Zároveň velké díky patří občanům Želechovic nad 
Dřevnicí, kteří nás podporují ať už svou účastí na akcích, které se snažíme pro ně organizovat a 
udržovat tak tradice, které by v dnešní uspěchané době zcela jistě zanikly. 
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.  

Zpracoval: Ing. Tomáš Čechmánek 


