
Vážené sestry, bratři a hosté! 
Vítám vás všechny na výroční valné hromadě našeho okrsku.  
Činnost okrsku se v roce 2016 řídila plánem práce, který se nám podařilo splnit. Akceschopnost 
jednotek se i tento rok prověřovala okrskovou soutěží, které se zúčastnily všechny sbory okrsku. Dále 
to byly soutěže GP, soutěž o Pohár primátora města Zlína a dálková doprava vody. 
  



SDH Želechovice 
Počet činných členů 48, mladých hasičů 20, celkem 68 členů.  
Činnost sboru se plánuje s dostatečným předstihem tak, aby každá akce měla svůj pevný termín, 
letošní činnost byla opět dosti obsáhlá a každý člen si jistě našel chvíli na nespočet brigád, soutěží a 
akcí pro občany obce. 
Počátek roku se vždy nese ve znamení tradiční zabíjačky. Měsíc únor to je již pevný termín pro 
lyžařský víkend. Sběr železa se koná v dubnu. Dále to jsou akce stavění a kácení máje, a také 
zajišťování pořadatelství při Barum rally.  Na podzim každoročně dodržují tradici ve vodění berana, 
která je ukončena hodovou zábavou. V prosinci se aktivně podílejí na rozsvěcování vánočního 
stromu, kde prodávají svařák a zabíjačkové dobroty. 
V družstvu mužů, došlo k několika změnám v sestavě, zapojili se i dorostenci. V celkovém pořadí GP 
se umístili na 4. místě. 
Družstvo žen se zúčastnilo všech soutěží GP, kde vybojovali 3. místo. 
Družstvo mladých hasičů započalo sezónu v Jaroslavicích na  uzlovací soutěži. Poté se zúčastnilo Velké 
uzlovací soutěže. V dubnu se zúčastnilo závodu požární všestrannosti ve Štípě. V měsíci květnu 
proběhla soutěž mladých hasičů na Klečůvce a pokračování jarní části hry Plamen mladých hasičů v 
Otrokovicích, kde se umístili na 15. místě. Následně se zúčastnili pohárové soutěže na Klečůvce, kde 
skončili druzí. Družstvo mladých hasičů se za odměnu vydalo se svými vedoucími do Zlína na 
prohlídku 14/15 budovy a bowling. 
Výjezdová jednotka byla povolána ke třem výjezdům lehčího charakteru a jednomu rozsáhlému 
požáru obilného pole s ječmenem ve Zlíně - Mladcová. 
V současnosti také 5 členů sboru pravidelně dobrovolně daruje krev. Několik členů je také zapsaných 
v registru dárců kostní dřeně.  
Bylo odpracováno 2 408 brigádnických hodin.  



SDH Jaroslavice 
Počet činných členů 49, mladých hasičů 13 a přispívajících 18, celkem 80 členů.   
Sbor se podílel na oslavách Dně dětí, a také se členové sboru zúčastnili již tradiční poutě na sv. 
Hostýně a Provodově. 
Soutěžní družstva se scházejí 1x týdně, aby se plně připravili na nadcházející soutěže. Formou 
zájmové tělesné výchovy se snaží zvyšovat svou tělesnou aktivitu a dosáhnout tak co nejlepších 
výsledků. Sházejí se každou středu v tělocvičně na Bartošově čtvrti. 
Družstvo mužů se zúčastnilo všech soutěží GP. V celkovém hodnocení skončili na 5. místě. Mimo 
dalších soutěží se každoročně zúčastňují klání "O pohár primátora města Zlína". Tento rok se pilně 
připravovali, ale ostatní týmy taky. Bohužel neobhájili své prvenství z minulých let a skončili na 6. 
místě. 
Družstvo mladých hasičů reprezentovalo sbor na okresní uzlovačce, a také splnilo všechny disciplíny 
hry Plamen, kde se umístili na krásném 8. místě. Odměnou jim za to byl pobyt v rekreačním středisku 
Revika ve Vizovicích. 
Výjezdová jednotka nemusela absolvovat žádný výjezd. 
Odpracováno přes 1000 brigádnických hodin. 
  



SDH Lípa 
Počet činných členů 47, z toho 17 mužů, 17 žen a 13 mladých hasičů. 
Společenská činnost se odvíjí od spolupráce s obecním úřadem a dalšími složkami v obci, kde již 
1. ledna zajišťují občerstvení při novoročním ohňostroji. Dále uspořádali společenskou a velmi 
oblíbenou zabíjačku za účasti všech členů sboru. V dubnu sběr železa. Sbor se zapojil do boje proti 
rakovině, a to rozdáváním letáčků prodejem upomínkových květin. Každoročně se účastní dálkové 
dopravy vody.  Na adventních trzích prodávali langoše a v prosinci zorganizovali mikulášskou nadílku.   
Družstvo mužů se zúčastnilo všech soutěží GP  a okrsku.  Při soutěžích GP se muži z Lípy poprali o 2. 
místo s mužstvem z Ostraty a to si ve finále obhájili. 
Družstvo žen se zúčastnilo všech soutěží GP a celkově se umístilo na 2. místě. 
Družstvo mladých hasičů se v zimních měsících pravidelně schází na Sokolovně, nebo hasičské 
zbrojnici. V únoru se zúčastnilo Uzlovací soutěže v Jaroslavicích, kde v celkovém pořadí skončili druzí. 
Z důvodu nedostatku mladých hasičů se zúčastnili soutěží až v červenci, a to domácí soutěže, kde 
skončili čtvrtí a poté soutěže na Želechovických pasekách, kde se radovali z 3. místa. 
Výjezdová jednotka zasahovala u 5 zásahů. 
  



SDH Želechovice - Paseky 
Počet 74 členů a 14 mladých hasičů. Což je největší základna u nás v okrsku. 
Sbor pořádá kulturní a společenské akce, v lednu to bývá tradiční zabíjačka, v únoru oblíbený dětský 
karneval.  Místo tradičního stavění máje jak je tomu ve všech sborech, stavěli novou klubovnu. 
Pořádali 3. ročník Gulášfestu. Začátkem září se konali 60. oslavy výročí sboru, při kterých byla 
slavnostně přestřižena páska pro otevření nové klubovny. Mimo jiných aktivit se zúčastnili 
námětového cvičení v Želechovicích a oslav výročí sboru na Provodově. Dále to bylo tradiční 
rozsvěcování stromku v Želechovicích a na Pasekách, kde prodávali svařák a jiné pochutiny. 
Družstvo mužů se zúčastnilo všech soutěží GP s celkovým 1. místem.  Zavítali na soutěž do Radíkova, 
kde svůj požární útok s gumovým raftem dokončili na 3. místě. Tradičně se zúčastnili memoriálu 
Stanislava Štěpanika v Ludkovicích, kde vyhráli již po osmé.  
Podařilo se jim tento rok obnovit družstvo mladých hasičů, což je důležité pro budoucnost sboru. 
Výjezdová jednotka měla pouze jeden výjezd a to k bleskové povodni v naší obci.  
Počet brigádnických hodin byl 1 870. 
  



SDH Klečůvka 
Celkem 68 členů, z toho 24 mladých hasičů. 
Sbor Klečůvky se také dočkal nově zrekonstruované budovy hasičské zbrojnice. Sbor také uspořádal 
spoustu kulturních akcí v obci např. Tříkrálovou sbírku, masopustní průvod s taneční zábavou, Dětský 
den, vodění berana s hodovou zábavou nebo velmi oblíbený košt slivovice.  
Družstvo mužů se zúčastnilo kompletního seriálu GP, kde obsadili 6. příčku. Soutěžili také na soutěži o 
pohár primátora, kde byli na 11. místě. 
Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo uzlovací soutěže v Jaroslavicích, kde celkově získali 4. místo. 
MH za odměnu jeli na víkendové soustředění na chatu v Tisňavách. Na soutěži MH v Želechovicích 
obdrželi 8. místo. 
Výjezdová jednotka se letos zúčastnila jednoho výjezdu, a to k bleskovým povodním v obci. 
  



SDH Lužkovice 
Sbor má celkem 37 členů, je to početně nejmenší SDH našeho okrsku. 
Hned na začátku roku byla zkolaudována nová požární zbrojnice. Sbor pořádá řadu kulturních a 
sportovních 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 velkým počtem příznivců. Sváží staré 
železo. Ke konci roku k nové zbrojnici přibylo i nové zásahové vozidlo. 
Družstvo se zúčastnilo několika školení jejich členů. V seriálu GP, kde obsadili 7. místo a na 
primátorkách byli taktéž na 7. místě.  
Výjezdová jednotka měla pouze jeden výjezd a to k bleskové povodni v jejich obci.  
Bylo odpracováno 975 brigádnických hodin.  
  



ZÁVĚR: 
Na závěr tohoto hodnocení uvedu několik čísel: 
1. kola sportovní soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů, 1 družstvo žen a 3 družstva MH.  
Ve 2. kole sportovní soutěže ve Vrběticích nás reprezentovalo družstvo žen a mužů z Lípy.  
S mládeží pracuje celkem 5 sborů okrsku. 
V rámci pracovních aktivit bylo odpracováno přes  6 253  hodin.  (Klečůvka a Lípa nemá uvedeno) 
Ke konci roku bylo registrováno 287 činných členů a 84 mladých hasičů. 
 
Seznámil jsem Vás se stručným přehledem práce našeho okrsku v roce 2016. Myslím si, že vykonaná 
práce nás opravňuje k pocitu dobře vykonaného díla, ze kterého je vidět obětavá práce většiny našich 
členů a jejich rodinných příslušníků. Dále je to obětavá práce členů výborů, sborů, která vyžaduje 
pochopení rodiny, spoluobčanů a podpory nadřízených orgánů, obecních úřadů a MMZ. Je zde nutná 
i dobrá spolupráce mezi ostatními složkami.  
 
Děkují Vám všem, kteří jste se o dobré výsledky našeho okrsku zasloužili. V začátku roku 2017 přeji 
nám všem do nového roku především hodně zdraví a pohodu a to jak v osobním životě, tak i při 
našem hasičském poslání. 


