
Zpráva velitele o činnosti jednotky SDH Žlutava za rok 2014 

Zima: 

V měsících lednu a únoru se 12 členů zúčastnilo kurzu zaměřeného na práci s ručními 

motorovými pilami. Kurz v délce trvání 60 hodin všichni zúčastnění úspěšně zakončili 

závěrečným testem. 

Jednotka dále pracovala na údržbě výstroje, techniky a výzbroje. 

Pravidelně probíhala školení řidičů, strojníků, velitelů družstev a mužstva. 

Dne 12. února proběhla beseda s klubem seniorů. 

Jaro: 

V měsíci březnu byla jednotce schválena dotace na nákup dopravního automobilu. Dotaci 

poskytl zlínský kraj ve výši 70 % a 30 % se podílela obec Žlutava. 

V měsíci dubnu byla jednotka dovybavena třemi páry zásahové obuvi a třemi zásahovými 

přilbami, rovněž byla zakoupena 1 radiostanice. 

Také byla dokončena požární nádrž na fotbalovém hřišti.  

Dne 16. dubna proběhl den otevřených dveří na hasičské zbrojnici pro MŠ a ZŠ Žlutava 

za účasti SDH Bělov, kteří předvedli vozidlo Škoda 706 CAS 25. Na této tradiční akci bylo 

přítomno 79 dětí, 15 dospělých a 6 klientů z Otrokovice Naděje. 

Při kondiční jízdě se členové jednotky stali svědky dopravní nehody osobního vozidla 

s motocyklem, u níž neprodleně poskytli zraněnému motocyklistovi první pomoc a řídili 

provoz v místě nehody. V této činnosti pokračovali ještě po příjezdu profesionální jednotky 

HZS Otrokovice, policie ČR a záchranné služby a rovněž se podíleli na odstraňování vozidel 

z frekventované křižovatky.  

Dne 30. dubna jednotka zajišťovala požární dozor při akci „pálení čarodějnic“ na fotbalovém 

hřišti. 

V měsíci květnu bylo zakoupeno z dotace zlínského kraje vozidlo značky 

IVECO DAILY 2914. Toto vozidlo se přestavovalo na DA L1Z. Na přestavbě se podílely 

firmy: Autolakovna Petr Matoušek, Autoservis Mára a WISS CZECH. 

Léto: 

Jednotka se podílela na zajištění obecních akcí jako např. setkání barevných obcí. 

Dva členové jednotky Jakub Goiš a Lukáš Trnka reprezentovali jednotku SDH Žlutava 

ve „Vsacké lize TFA“. 

Jednotka trénovala a účastnila se pohárových soutěží v požárním sportu. Jednalo se o soutěže: 

 



24.5. okrsková soutěž v Napajedlích, ženy získaly 2. místo, muži byli 5. 

14. 6. obě družstva se zúčastnila pohárové soutěže  v Zádveřicích. 

26.7. se smíšené družstvo zúčastnilo noční soutěže v Kašavě. 

30.8. družstvo žen a družstvo mužů soutěžila na noční soutěži na Karolíně. 

Dne 6. července při příležitosti pouti připravila jednotka ukázky z činnosti při zásahu. Jednalo 

se o odklizení spadlého stromu na automobil a následně hašení požáru osobního automobilu. 

Tento zásah provedla jednotka SDH Halenkovice. 

Na žádost starosty obce jednotka vyjela k likvidaci vyvráceného stromu v prostoru 

fotbalového hřiště. 

Jednotka prováděla požární dozor na setkání historických strojů v areálu místní farmy. 

Jednotka také zakoupila 4 kompletní zásahové oděvy „ZAHAS V GOLEM“. 

Podzim: 

Dne 6. září se družstva žen a mužů zúčastnila soutěže o putovní pohár starostky 

města Napajedla. Muži zde obsadili 3. místo a ženy 1. místo v absolutně nejrychlejším čase, 

za který získaly putovní pohár. 

Tyto medailové zisky byly příjemnou tečkou za soutěžní sezónou v požárním sportu. 

Dne 27. září členové jednotky a sboru uspořádali 1. ročník TFA Žlutava 2014. Soutěže 

se zúčastnilo 19 soutěžících mužů a 6 žen. Za SDH Žlutava vybojovala 3. místo v kategorii 

žen Kateřina Paseková. Mezi muži nejlépe uspěli na 4. místě Lukáš Trnka a na 6. místě Jakub 

Goiš. 

Zastoupeny byly sbory Žlutavy, Napajedel, Halenkovic, Spytihněvi, Halenkova a Huslenek. 

V měsíci říjnu bratři Trnka a Sovadina dokončili přestavbu dopravního automobilu IVECO, 

který nahradí již dosluhující AVII A 30. Jednalo se o dostavbu majáků, polep vozidla 

reflexními pruhy a nápisy tak, aby vozidlo vyhovovalo označení „DA-L1Z“. Materiál 

a prostory poskytla firma WISS CZECH. 

Dne 15.12.v 01.38 hod. byl jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár elektrického topení 

v koupelně rodinného domu č 130. Naše jednotka byla na místě mimořádné události jako 

první. Majitelé mezi tím požár uhasili vlastními prostředky. Po provedení průzkumu na místo 

dorazily jednotky SDH Otrokovice, SDH Kvasice a SDH Napajedla. Jednotka ukončila zásah 

a vrátila se na základnu ve 3.00 hod. po příjezdu vyšetřovatele. Při požáru nebyl nikdo zraněn. 

 

 


