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Úvod 

Vážené sestry, bratři a hosté, 

dovolte mi Vás přivítat na výroční valné hromadě SDH Želechovice nad Dřevnicí, kde se blíže 
seznámíme s činností sboru za rok 2017. 

Rok se s rokem opět sešel a v krátkosti si shrneme naši činnost v letošním roce, to co se 
podařilo i to co se nestihlo anebo nevyšlo, zkrátka řečeno je stále na čem pracovat a naše 
práce nikdy nekončí. 

 

Činnost sboru 

První zkušenou v letošním roce bylo Instrukčně metodické zaměstnání velitelů jednotek SDH 
obcí v pátek 20. ledna v budově HZS ve Zlíně pro bratra Dolanského. Na programu bylo 
seznámení se s aktuálním plánem odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek 
SDH obcí a jednotek SDH podniků. Ve dnech 27. - 29. ledna se pak konala naše již tradiční 
hasičská zabijačka na zbrojnici. 

Měsíc únor, to je ten správný čas pro výlet do hor, který letos proběhl ve dnech 10. - 12. 
února, když jsme vyrazili na prověřený penzion Gaudeamus ve Ski areálu Kyčerka ve Velkých 
Karlovicích. Konec měsíce se nesl v duchu velkého očekávání, když jsme 20. února od firmy 
THT Polička s. r. o. převzali náš nový zásahový dopravní automobil značky FORD, který bude 
sloužit především pro přepravu výjezdové jednotky na místo mimořádné události. 
Samozřejmě bude sloužit i k přepravě na soutěže apod. Velmi tímto děkujeme obecnímu 
úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí, který tuto akci schválil a částečně financoval. 

V neděli 23. března se dva naši členové zúčastnili školení vedoucích a instruktorů mládeže, 
které se konalo na Březové. 

V sobotu 1. dubna, tedy na apríla, jsme uskutečnili pravidelný sběr železa a dalších kovů 
včetně autobaterií. V sobotu 29. dubna se někteří naši členové, jak dospělí tak i děti, 
zúčastnili hasičské pouti na Svatém Hostýně.  Druhý den jsme se na Střelnici sešli za účelem 
postavení májky. Někteří členové ji dodali na místo určení a další se už postarali o odstranění 
kůry, nazdobení a všeho potřebného. 

O týden později v sobotu 6. května jsme se zúčastnili vzácného dne sboru v Lípě a to jejich 
oslav 90. výročí od založení sboru dobrovolných hasičů. Na druhý den jsme ještě navštívili 
XXIII. ročník hasičské pouti na Provodově. Před desátou dopoledne vyšel průvod s 11 
prapory a zhruba 120 hasiči z pod kopce pod kostelem na Maleniskách směrem k tomuto 
kostelu. V sobotu 27. května jsme pak kromě soutěže na Klečůvce zvládli i tradiční kácení 
máje na Střelnici ve spolupráci s naší obcí. Tento rok to bylo o to veselejší, že nám májka 
postavená na konci dubna vydržela stát až do kácení. Toto se nestalo už pěknou řádku let. 

V neděli 11. června se konal dětský den v Želechovicích, tradičně pod místní sokolovnou. 
Naši mladí hasiči byli, stejně jako v předchozích ročnících, požádáni o ukázku požárního 
útoku a to samé si zopakovali na konci měsíce v Lužkovicích. 

V neděli 2. července se opět rozezněla siréna v naší obci. Tentokrát ovšem ne kvůli požáru, 
ale z důvodu klasické pravidelné odborné přípravy jednotek SDH (pouťová dálková doprava 
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vody). Zhruba za 12 minut byla voda na Střelnici a tak se podařilo uhasit zdejší požár. Velmi 
děkujeme okolním sborům za účast. 

Konec měsíce srpna je všem dobře známý a nese se v duchu Barum Rally Zlín. Letos ale 
vedení tohoto závodu změnilo trať erzety Pindula. Dle oficiálního stanoviska chtěli tuto trať 
po letech změnit a udělat jí zase zajímavější. V neděli jsme tedy po domluvě s majitelem 
náležitého pozemku udělali stánek u jedné zatáčky na Pasekách včetně posezení a 
občerstvení.  

Ve dnech 1. - 3. září jsme vyjeli na tradiční letní hasičský výlet. Tentokrát jsme si vybrali 
krásnou destinaci u vodní nádrže Vodní Mlýny, Pasohlávky. Bohužel na rozdíl od předešlých 
let nám vůbec nepřálo počasí, ale i tak jsme si to užili. V sobotu 16. září se uskutečnil na 
Střelnici po roční mezeře závod ve střelbě ze vzduchové pušky. Jednalo se o VI. ročník a i 
přes nepřízeň počasí se přihlásila skoro třicítka soutěžících. V tento den proběhla také 
ukončená letošní sezóny na Střelnici a to hned od 15 hodin. Poslední zářiovou akcí bylo 
zatahování svatby našich členů Míši Kláskové a Toma Gahury. Oběma jim přejeme štěstí, 
zdraví, lásku a hlavně trpělivost. 

V sobotu 21. října se uskutečnil další ročník našich hodů. Jako již tradičně jsme obcházeli 
obec s beranem a zvali naše občany na večerní zábavu. Mezitím se připravovala sokolovna 
na večerní zábavu. 

V sobotu 11. listopadu se od 9 hodin ráno konalo shromáždění představitelů sborů okresu 
Zlín. Tento rok se konalo v kulturním domě na Lukově. Přítomno bylo 101 ze 116 sborů 
našeho okresu. Další akcí v tomto nabitém dnu bylo zatahování svatby dalšího našeho člena 
a to Filipa Machuly. Opět jak jemu tak i jeho manželce Marušce, a taky již malé Marušce, 
přejeme štěstí, zdraví, lásku a taky potřebnou trpělivost. Ve stejný den proběhla ještě další 
akce, když se naši mladí hasiči vydali nad rámec pravidelných pátečních schůzek do Zlína, 
kde na ně čekalo programem nabyté odpoledne. Jako první vedla jejich cesta do Baťova 
institutu, kde probíhá výstava lega. Další zastávka byla ve vedlejší budově Baťova areálu, 
kde aktuálně probíhá výstava českého fenoménu, Igráčka. Zde měli možnost seznámit se s 
historií výroby a také si vyrobit vlastního Igráčka dle své fantazie. Celé odpoledne bylo 
ukončeno společným bowlingem a pizzou. 

V prosinci se ještě budeme podílet na rozsvěcování vánočního stromu v obci a na silvestra 
proběhne každoroční silvestrovský výšlap. Také probíhají výroční valné hromady okolních 
sborů. 

 

Družstvo mužů 

V kategorii mužů se letos neudála žádná změna v počtu týmů. I letos mezi sebou soutěžily 
týmy Jaroslavic, Lípy, Ostraty, Klečůvky, Lužkovic, Želechovických Pasek a ten náš. 

Vše začalo na okrskové soutěži na Želechovických Pasekách. Útok mužů se vůbec nepovedl. 
Nejdřív upadnutí proudu, pak rozpojení béčka na rozdělovači a v neposlední řadě prasklé 
céčko na levém proudu. Nesestříknutí terče znamenalo N a celkově poslední místo. 

Po okrskové soutěži již klasicky přicházejí na řadu soutěže GP 8. Okrsku. V první půlce GP byl 
jasným favoritem tým z Pasek. Tři první místa zněla jasně. Hned za nimi byla Ostrata. My 
jsme si v prvních třech soutěžích vybrali snad všechnu letošní smůlu. Na Klečůvce to byla 
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chyba, to se občas může stát. Ale hrubá nedbalost celého týmu v Lužkovicích, to se nemůže 
stávat, tj. nenasazený přetlakový ventil na stroji. Nezbývalo však než bojovat a málokdo věřil 
v nějaký lepší výsledek, ale nevzdali jsme se. 

Po velkém snažení se očekávané stalo skutečností. Výhra v Lípě znamenala zlepšení morálky 
v týmu a posun o dvě příčky v průběžném pořadí GP 8. okrsku. Na Pasekách se opět 
atmosféra dala krájet a nervozita všech dosahovala maxima, stejně jako okolní teplota. 
Paseky pokračovaly v zaběhnutém standardu, takže se jejich prvnímu místu snad už ani 
nikdo nedivil. Týmům Jaroslavic a Lípě se útok také povedl. Ostrata bohužel svůj útok 
pokazila. To vše jsme viděli a s tímto vším jsme šli na start. Výsledný čas, který se podařil, 
znamenal druhé místo na soutěži a opětovné promíchání průběžného pořadí. 

Na poslední soutěži, která se konala na domácí půdě, se tak mělo rozhodnout o konečném 
pořadí na 2. - 5. místě (body týmů byly 18, 19, 19, 20). My jsme měli 19. První již byly 
Paseky a to za zaslouženou šňůru krásných výkonů. Doma jsme šli na řadu jako první a dali 
do toho vše. Možná by to šlo rychleji, ale nechtěli jsme zbytečně riskovat. Jeli jsme na 
jistotu, ale pomyslnou, protože ta není nikde a nikdy. Prioritou byl rychlý, čistý útok bez 
zbytečných chyb tedy kontrolovaný výsledek. Podařilo se a Jaroslavice, Lípa ani Ostrata nás 
nakonec nepřekonali a po rychlém součtu bodů jsme se mohli radovat. Neuvěřitelné se stalo 
skutečností a my se probojovali na celkovou stříbrnou pozici.  Všem, kdo se o to zasloužili, je 
nutné na tomto místě poděkovat, že neztratili víru a bojovali až do konce. Po dvou 
posledních místech ze šesti soutěží vybojovat stříbro je opravdu chvályhodný výsledek! 

 

Družstvo žen 

Ani v letošním roce něžné pohlaví nechybělo na většině soutěží v našem okolí, za což jsme 
velmi rádi. Vynechali pouze jedinou soutěž a to tu v Lužkovicích. Začali okrskovou soutěží a 
pak pokračovali v požárním sportu na jednotlivých GP soutěžích pořádaných 8. okrskem. 
Třetí místo si odvážejí z Klečůvky a Ostraty, na zbytku soutěží dosahují na krásné druhé 
místo a to přesněji v Lípě, na Pasekách a domácí soutěži v Želechovicích nad Dřevnicí včetně 
okrskové soutěže. Děvčata stále bojují s nedostatkem lidí v jejich družstvu. Na několik 
soutěží si museli závodnice dokonce půjčovat od jiných sborů. Na konci to znamenalo 
výsledné třetí místo v soutěžích GP 8. okrsku. Chybělo ale málo a i přes kontinuální 
nedostatek soutěžících členek, by naše holky obsadily stříbrnou pozici. Věřím, že i v roce 
2018 naše děvčata nebudou chybět na startovní čáře většiny závodů. Doufám také, že se 
podaří přesvědčit další členky, aby si alespoň občas udělaly čas na nějakou soutěž. 

 

Družstvo mladých hasičů 

Naši nejmladší mají od letošního roku novou vedoucí v podobě sestry Hrazdirové, která zcela 
jistě přispěla k větší prestiži týmu a k většímu počtu našich nejmenších, patří jí opravdu velké 
díky i všem, kteří jí s činností mladých hasičů pomáhají, protože toto je naše budoucnost. 

První zkušenou v letošním roce byla uzlovací soutěž v Pohořelicích, na které se sešlo okolo 
140 soutěžících. Bohužel se nepodařilo dosáhnout na lepší umístění, ale i tak to byla dobrá 
zkušenost pro začínající hasiče a hasičky. V únoru se pokračovalo okrskovou uzlovací soutěží 
mladých hasičů. Tato soutěž se konala v Jaroslavicích. V celkovém pořadí v kategorii 
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mladších žáků bylo umístnění našich nejmenších výborné: 1. místo Marek Čuřík, 2. místo 
Adéla Zichová a 4. místo Jakub Malaník. 

Závod požární všestrannosti mladých hasičů se uskutečnil v měsíci dubnu ve Štípě. Bohužel 
třetí stanoviště nám přineslo smůlu v podobě zraněného kolene jednoho z členů, a tedy 
pokračování v závodě nebylo možné. Následovala velká uzlovací soutěž MH okresu Zlín. Mladí 
hasiči se zúčastnili dalšího kola uzlovací soutěže po postupu z okrskového kola. Bohužel se 
příliš nedařilo a téměř všechny pokusy ztroskotaly na stejné chybě a to při úvazu na 
proudnici. Letošní okrsková soutěž se konala na Želechovických Pasekách. Naši nejmenší 
soutěžili v kategorii mladších a štafeta se jim povedla výborně. Následovaly útoky. Našim se 
útok povedl na jedničku a to znamenalo, že si ve své kategorii odvezli 1. místo. 

Ve třetím květnovém víkendu se v Otrokovicích konala jarní část (druhá) Hry Plamen. Naši 
mladí hasiči se účastnili pouze v sobotu 20. května a vzhledem k nízkému počtu účastníků 
našeho družstva, předvedli pouze štafetu 4x60 m a štafetu dvojic a to v kategorii mladších 
žáků. Na štafetě dvojic se nakonec umístili na 15. místě a na štafetě 4x 60 m na pěkném 10. 
místě z celkem 23 zúčastněných družstev. Bohužel absence v ostatních disciplínách, jak na 
tomto jarním kole, tak na podzimním prvním kole, zapříčinila celkové 17. místo z 23 týmů.  

Pohárová soutěž MH se uskutečnila na Klečůvce a naši žáci si vylosovali druhou startovní 
pozici v kategorii mladších. Při nepatrném zaváhání jsme přišli o pár drahocenných vteřin, 
které nám nakonec přidělily pěkné čtvrté místo. Pohárová soutěž MH na Provodově v sobotu 
10. června nám přinesla celkové sedmé místo. Útok se nám vydařil až na malé zaváhání na 
pravém proudu, kdy se dlouho nedařilo sestřelit terč. Ve stejný den se stihla ještě pohárová 
soutěž MH v Zádveřicích. Ani tady se útok neobešel bez drobné komplikace, tentokrát u 
hadice B, která se nedařila připojit na přetlakový ventil na stroji. Náš čas díky tomu stačil jen 
na 9. místo. 

17. června proběhla pohárová soutěž mladých hasičů v Želechovicích nad Dřevnicí. Již 14. 
ročník naší pohárové soutěže pro mládež se konal u nás na Střelnici. I přes nepříliš příjemné 
počasí přijelo 22 týmů mladších a starších žáků. Náš tým byl v kategorii mladších společně s 
dalšími 12 týmy. Pokus se jim velmi vydařil a chybělo málo a byl by to nejlepší pokus dne. 
Nakonec to stačilo na krásné druhé místo, kdy je překonal pouze tým z Hrobic. 22. července 
se uskutečnila pohárová soutěž MH v Lípě. Když přišla řada na náš útok, jak tomu chce již 
tradice na této soutěžní půdě, vyskytl se problém na časomíře, a tak naši nejmenší nervózně 
přešlapovali na startovní čáře o něco déle. Nakonec se jim útok i přes drobné komplikace u 
koše povedlo dokončit s výsledným časem 29,82. Tento čas jim stačil na celkové 7. místo v 
kategorii starší žáci. Poslední letošní soutěží byla Hra Plamen mladých hasičů, první 
(podzimní) část. Tato se konala v obci Lipová u Slavičína 14. října. Za náš sbor se jej 
zúčastnilo celkem 10 mladých hasičů, což nám umožnilo vyzkoušet si obě dostupné 
disciplíny. Po první části Plamenu jsme prozatím na 23. místě z celkem 26 družstev a 
celkovým počtem 43 trestných bodů. Závěrečná druhá část se bude konat na jaře.  

Mladí hasiči se schází každý pátek v hasičské zbrojnici, kde se připravují na jednotlivé 
soutěže. Za odměnu jim připravujeme výlety do blízkého okolí a na jiná zajímavá místa. 
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Zásahy 

Výjezdová jednotka byla v letošním roce povolána zatím k pěti výjezdům lehčího charakteru. 
První výjezd směřoval k hořící „chatce“ u vlakové zastávky. Druhý výjezd byl k požáru 
polního porostu/louky na Lípských pasekách. V měsíci květnu to pak byla technická pomoc 
při hledání pohřešované osoby v katastru naší obce. Čtvrtý výjezd to byl požár stohu 
balíkované slámy na pomezí katastrálních území obcí Hvozdná a Veselá. Poslední výjezd byl 
v měsíci srpnu k údajně hořící hale ČOV na Klečůvce. Po cestě ale vyšlo najevo, že nejde o 
areál ČOV, ale o starou opuštěnou budovu a požár je již téměř zlikvidován. Doufejme, že nás 
již letos nebude nikde třeba a konec roku se tak ponese v poklidu pro všechny naše občany.  

 

Činnost sboru v číslech 

V našem sboru máme 1 vyškoleného velitele jednotky, 3 velitele družstva, 6 strojníků a 6 
řidičů. 

Sbor aktuálně eviduje 68 aktivních členů, z toho je 18 mladých hasičů do 18 let, dále 20 žen 
a 30 mužů. Jednou za měsíc probíhá schůze členů, kde se řeší aktuální problémy a možná 
řešení. Probíhá školení členů výjezdové jednotky a plánuje se činnost sboru zhruba na měsíc 
dopředu. V případě potřeby se navíc schází výbor sboru k projednání neodkladných věcí. 

Za tento rok bylo odpracováno 305 hodin při údržbě techniky a zbrojnice. Dalších 1400 hodin 
bylo odpracováno na Střelnici a 660 hodin při pořádání kulturních akcí pro občany Želechovic 
nad Dřevnicí. Dále to bylo 54 hodin práce pro obec, což v součtu dělá celkově 2419 
brigádnických hodin. 

V současnosti také několik členů našeho sboru pravidelně daruje krev ve zlínské nemocnici a 
dokonce je pár členů uvedeno na seznamu dobrovolných dárců kostní dřeně, za což si 
zaslouží naše uznání. 

Pokud by naše činnost někoho zajímala blíže, může navštívit náš web, kde se dozví vše 
podstatné včetně nejbližších plánů sboru. 

 

Závěr 

Závěrem se sluší poděkovat všem členům sboru, kteří v letošním roce přiložili ruku k dílu. 
Rovněž nesmíme zapomínat ani na naše okolí, které nás v této nelehké činnosti podporuje, 
ať už se jedná o vedení obce či ostatní občanská sdružení v obci, nebo třeba rodinné 
příslušníky a v neposlední řadě občany naší obce, pro které se snažíme jak zajišťovat 
pomocnou ruku v nenadálých situacích, tak je i obohacovat o kulturní život, který k naší 
tradici bezesporu patří. 

Kdybyste nyní dovolili milé sestry, bratři a hosté, chtěl bych vám a vašim nejbližším popřát 
do nového roku mnoho zdaru.  

Zpracoval: Ing. Tomáš Čechmánek 

jednatel 


