
Racková 27. 11. 2010 
 

Výroční zpráva pro Valnou hromadu 
Sboru dobrovolných hasičů v Rackové 
 
Sestry, bratři, Vážení hosté, dámy a pánové 
 

Dovolte mi, abych na dnešní Valné hromadě zhodnotil výsledky práce našeho 
Hasičského sboru od poslední Valné hromady, která se konala 28 listopadu 2009. 
 

Náš sbor má k dnešnímu dni 22 žen, 38 mužů a 21 žáků, to dělá celkem 81 členů. 
V letošním roce se uskutečnilo 12 členských schůzí s průměrnou účastí 25 členů. A 16 
výborových schůzí za účasti 7 členů výboru.  
 

V preventivní činnosti se v dubnu uskutečnila rozhlasová relace k jarnímu úklidu a v 
říjnu k topné sezóně. Na členských schůzích probíhá školení zásahové jednotky a tím i 
přítomných ostatních členů. 26. června proběhlo školení a zkoušky s odbornosti preventisty  
III. stupně., 19. listopadu se uskutečnilo školení hasič III. stupně a strojník.  

 
  
Naše stařičké zásahové vozidlo Škoda 706 CAS 25 vyjelo při 5 zásazích a 4 

kondičních jízdách. Ujelo 165 km a spotřebovalo 90 litrů nafty. S Fordem Transit se letos 
najezdilo 2281km, při spotřebě 243 litrů nafty. Toto vozidlo používají i sportovci k dopravě 
na fotbalová utkání mimo naši obec. Motorové stříkačky PPS 12 běžely celkem 9 motohodin 
při spotřebě 63 litrů benzínu. 

 
 
13. ledna jsme v nočních hodinách zasahovali při dopravní nehodě, kde došlo 

k požáru vozidla a úmrtí řidiče. 11. června jsme vyjížděli odstranit spadlý strom přes vozovku 
Racková – Zlín. 5. srpna jsme vyjížděli k požáru pole u obce Miškovice . 1. září jsme 
vyjížděli k požáru střechy rodinného domu v Martinicích a 10. září jsme zasahovali 
v průmyslovém objektu v Otrokovicích při největším požáru letošního roku ve Zlínském 
kraji. Připravenost naší zásahové jednotky byla vyzkoušena 25. června, kdy se konalo na 
Hostišové námětové cvičení našeho okrsku.  

 
Naše nejstarší stříkačka nás požádala o nové obutí. Podařilo se nám sehnat šikovného 

koláře, který kola rozebral, opravil a poskládal. I novější technika si žádala opravu na casce 
jsme spravovali prorezavělou karoserii. Na Fordu se měnila vodní pumpa a opravovalo se 
ovládání topení. 

 
 Při inventurách, které proběhly 5. listopadu, byly vyřazeny 3 hadice C a 2 hadice B.  
Letos se koupily závodní přilby pro mládež a 2 dlouhé savice a 2 proudnice. Na jaře se nám 
podařilo sehnat a koupit 5 dámských hanáckých krojů. 

 
Soutěžní rok nám začal 23. května, kdy jsme se zúčastnili prvního kola požárního 

sportu na Hostišové. Mladší žáci skončili 3., starší žáci svou kategorii vyhráli. Muži skončili 
na 3. místě.  

 
 
30. května jsme na místním fotbalovém hřišti uspořádali pohárovou soutěž. 

Dopoledne měřili své síly a umění mladí hasiči. Soutěže započítávané do Středomoravského 



poháru mládeže i Zlínské ligy MH se zúčastnilo 27 družstev. Kategorii mladších žáků 
vyhrálo družstvo Mysločovic před Popovem a Míškovicemi. Naše družstvo skončilo na 6. 
místě. Kategorii starších žáků vyhrálo družstvo z Rymic před Dřevohosticemi a Sazovicemi. 
Naše družstvo skončilo také na 6. místě. 

  
Odpolední soutěže dospělých a letos navíc i dorostu se zúčastnilo 52 družstev. 

Kategorii žen vyhrály holky z Hřivinového Újezdu před Tečovicemi a Hostišovou. Soutěž 
mužů vyhráli Velký Ořechov B před Nedašovem. Třetí skončil Lukov.  S dorostenek byly na 
bedně Nedašova Lhota před Jarcovou a Loučkou. Dorostenci se seřadili následovně Brumov, 
Velký Ořechov B a Velký Ořechov A. 

 
Družstvo mužů nad 35 let se zúčastnilo soutěží v Lúkách pod Makytou,  Sazovicích a 

v Loukách. Tím soutěžení dospělých skončilo. 
 
Mládež zahájila sezonu vydařeným výletem do termálních lázní v Maďarsku. Kterého 

se zúčastnilo celkem 45 lidí z celé obce. Koncem dubna začala  příprava na jarní kolo hry 
plamen, které se uskutečnilo již druhým rokem ve dvou dnech 15. a 16. května 
v Otrokovicích za velmi špatného počasí. Mladší žáci skončili na 8.místě a starší žáci skončili 
na 14.místě. 
 

Na letošní závodní sezonu v požárním útoku začala mládež trénovat téměř ve stejné 
sestavě jako loni. Tím pádem začátek sezony začal s celkem uspokojivými  výsledky, které se 
pilným tréninkem neustále zlepšovaly.  
 

Celkem se mladí hasiči zúčastnili 12 závodů. Celou sezonu se jezdilo s jedním 
družstvem starších a jedním družstvem mladších žáků.  Ve středomoravském poháru skončili 
starší žáci na 5. místě a mladší po skvělém závěru sezony skončili na skvělém 2.místě. Ve 
Zlínské lize mladých hasičů starší žáci celkově skončili na 7. místě a mladší na velmi pěkném 
3. místě. Starší žáci v soutěžích získali 2 první místa a 1 třetí místo. Mladší žáci dvakrát 
vyhráli šestkrát skončili druzí a dvakrát třetí. 
 

Závěr sezony byl ukončen podzimním kolem hry Plamen na soutěži v Loučce. Mladší 
žáci obsadili 11. místo a starší žáci obsadili 20 místo. Na jarním kole bude jejich úkolem se 
zlepšit ve výsledcích.  
 

Letošní rok zakončí naši mladí hasiči tradičním zimním výšlapem do přírody za hojné 
účasti dospělých. Loni se výšlapu zúčastnilo kolem 100 lidí.  

 
I v letošním roce jsme provedli sběr železného šrotu, čímž si vylepšujeme náš roční 

rozpočet. 
 
 Kulturní rok jsme zahájili již 13. února tradičním voděním medvěda. Po zasněžených 

ulicích naší obce byl voděn nový medvěd za doprovodu asi 50 masek. K dobré náladě a 
hlavně do kroku hrála již osvědčená kapela Malenovjanka.  

 
24. dubna jsme se společně s bratry ze Žeranovic, Horního Lapače a Martinic 

zúčastnili 17. hasičské pouti na Svatém Hostýně.  
 

1. května jsme uspořádali oslavy svatého Floriána, patrona hasičů i naší obce. Po mši 
svaté jsme se zúčastnili oslav osvobození naší obce a pietní vzpomínky u pomníku padlých.  

 
Naší největší kulturní událostí letošního roku bylo určitě 24. července Starý Hanácký 



právo. Této akce se zúčastnilo na 100 krojovaných z celé obce. Počasí nám tentokráte 
nepřálo, několikrát jsme zmokli, ale vydrželi jsme od rána až do rána dalšího dne. Po celou 
dobu nás doprovázela výborná krojovaná kapela Zdounečanka. Na této slavnosti se podíleli 
téměř všichni naši členové pomohly i další složky v obci, spoluobčané a hlavně Obecní úřad  
a TJ Sokol Racková. Dovolte mi abych při této příležitosti poděkoval všem, kteří se více či 
méně podíleli na tak krásné akci, kterou pořádáme jednou za 10 let. 

 
I v letošním roce jsme se zúčastnili oslav v okolních sborech a to sv. Floriána na 

Horním Lapači, sv. Jána Nepomuckého v Mysločovicích, sv. Vavřince v Žeranovicích, sv. 
Bartoloměje v Lechoticích, sv. Václava v Sazovicích, sv. Michala na Machové a oslav 110 let 
založení sboru dobrovolných hasičů v Žeranovicích. 

 
12. června jsme předvedli naši opravenou ruční stříkačku v plné parádě 

v Holešovském zámku při příležitosti oslav 130 let založení sboru dobrovolných hasičů 
v Holešově. 

 
31. července jsme pomáhali místnímu TJ Sokol při oslavách 90. let výročí založení TJ 

Sokol Racková. 
 
12. listopadu jsme vyrazili na zájezd do vinného sklepa v Žeravicích. Akce se 

vydařila a letošní rok jsme při dobrém vínečku hodnotili až do ranních hodin. 
 
Ani letos jsme nezapomněli na naše jubilanty. 60 let oslavili sestra Jana Pospíšilová a 

bratr František Urban, 65 let oslavila sestra Marta Cholastová a 77 let oslavil bratr František 
Adamík.  

 
V říjnu se nám podařilo rozjet webové stránky našeho sboru www.sdhrackova.cz. 

Kdo má zájem může činnost našeho sboru sledovat během celého roku na svém počítači. 
 
Závěrem našeho kulturního roku bývá kateřinská zábava. Uskuteční se i dnes večer a 

těším se na Vaši účast. 
 

Sestry, bratři, Vážení hosté 
 
Tolik zpráva o činnosti našeho hasičského sboru od minulé Valné hromady.  

 
Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem, kteří se na naší činnosti podílejí, jak 

fyzicky tak i sponzorsky. Poděkování patří také Obecnímu úřadu a TJ Sokol Racková za 
výbornou spolupráci. Děkuji také všem členům za jejich celoroční obětavou práci, za jejich 
volný čas, který věnují nejen našemu sboru, ale celému hasičskému sdružení. Zvláště musím 
poděkovat naším ženám, které mají pro naši činnost pochopení a bez kterých bychom většinu 
akcí ani neudělali. 
 

Závěrem všem hasičům i jejich příznivcům chci popřát šťastné a veselé prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví, osobní pohody a toho pravého hasičského odhodlání v 
novém roce 2011. A pod heslem bohu ku cti a bližnímu ku pomoci, abychom se tu za rok 
opět všichni sešli. 
 
 
                                             děkuji Vám za pozornost. 

http://www.sdhrackova.cz/

