
Zpráva o činnosti SDH Žlutava za rok 2014 

Bratři a sestry, dámy a pánové, vážení hosté! 

Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní výroční valné hromadě Sboru 

dobrovolných hasičů ve Žlutavě. Přeji vám hodně zdraví, štěstí, pohody a osobní 

spokojenosti v novém roce. Skončilo pětileté volební období a dnes budeme 

volit nové členy do výboru našeho sboru. Někteří starší funkcionáři končí a 

budou nahrazeni mladšími a perspektivnějšími, aby pokračovali v činnosti a 

tradicích. 

Když jsem nastupoval před 17 lety do funkce starosty, nemyslel jsem si, co vše 

to obnáší. Střídaly se úspěšné i neúspěšné roky, jak to vždy bývá. Stalo se, že 

sbor byl bez velitele, a když jsme nějakého našli, vydržel jen chvíli. Taktéž to 

bylo i u mládeže, kdy jsme nemohli najít dobrého vedoucího mládeže, aby 

pokračoval v dobré tradici, nakonec i to se podařilo. S technikou to bylo 

podobné. Tatra 805, která byla nákladná na provoz, byla nahrazena v roce 1997 

za starší Avii speciál, která sloužila až do loňského 4. listopadu. Pro stálou 

poruchovost už nevyhovovala potřebám zásahové jednotky. Těší mě, že se  

podařila rekonstrukce hasičské zbrojnice. Od výměny oken, vrat u velké i malé 

garáže, vybudování 3 parkovacích míst pro auta, zpevnění plochy na kovový 

odpad za zbrojnicí, ústřední plynové topení, opravy sociálního zařízení, 

zateplení podlahy na půdě, opravy fasády a nakonec i zateplení a provedení 

fasády do současné podoby. 

A nyní vzpomeňme, co se událo v našem sboru v loňském roce. 

Výbor se sešel na 12ti schůzích, s 73% účastí. Výroční valná hromada se konala 

11. ledna. 

 7. února se pět členů zúčastnilo okrskové VVH v Napajedlích.  

28. února- 1. března jsme uspořádali Vodění medvěda a Ostatkovou zábavu 

s Pochováváním basy. Tato akce je vždy náročná na organizaci, děkuji všem, 

kteří ji pomohli zvládnout. 

 8. května jsme zajišťovali tradiční pohárovou soutěž Memoriál Karla Pavlíka, za 

účasti 7 družstev mužů a 3 družstev žen.  



V měsíci září jsme přispěli na návrh OSH ČMS Zlín k vydání almanachu – o 

činnosti sborů od založení až po současnost. Přípravu si vzali za své jednatel 

Ladislav Daněk a kronikářka Marta Potočná.  

15. listopadu jsme uspořádali Kateřinskou zábavu. Při chození Mikulášů v obci 

jsme otevřeli stánek s občerstvením na hasičské zbrojnici pro návštěvníky této 

akce. V minulém roce jsme provedli třikrát sběr kovového šrotu, odevzdali jsme 

celkem 4 190 kg starého železa. 

ZPRÁVA VELITELE JEDNOTKY 

ZPRÁVA VEDOUCÍHO MLÁDEŽE 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBORU 

Chtěl bych poděkovat všem členům a funkcionářům, kteří se angažovali a 

pomohli zvládnout náročnou a záslužnou práci ve sboru. – Ještě zvlášť bych 

chtěl poděkovat odstupujícím členům výboru, a to:  Josefu Močičkovi, 

místostarostovi Vladislavu Kalčíkovi, Martě Potočné, Jaroslavu Pavlíkovi, Radku 

Hrazdírovi a nakonec Ladislavu Daňkovi, který funkci jednatele vykonával celých 

29 let! Po celou dobu dělal fotokroniku, kde je zachycena z větší části činnost 

sboru. Doufám, že bude i nadále pokračovat pro zachování příštím generacím. 

Díky němu je podchycena historie z knih starých zápisů, kde se čerpalo do 

připravovaného almanachu sborů okresu Zlín. Závěrem bych chtěl použít 

odkazu našich předků: “Buďte vždy svorni. Své bratry, které sami volíte, 

poslouchejte a dbejte jejich rad a pokynů“. 

Děkuji za pozornost. 

 


