Racková 23. 11. 2013
Výroční zpráva pro Valnou hromadu
Sboru dobrovolných hasičů v Rackové za rok 2013

Sestry, bratři hasiči, Vážení hosté, dámy a pánové, vážená mládeži
Dovolte mi, abych na dnešní Valné hromadě, zhodnotil výsledky práce našeho
Hasičského sboru od poslední Valné hromady, která se konala 24. listopadu 2012.

Náš sbor má k dnešnímu dni 45 mužů, 21 žen a 39 mladých hasičů, to dělá
celkem 105 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. 21. dubna se naše jednotka zúčastnila
zaměstnání na stanici Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ve Zlíně. Zde
nám bylo předáno od profesionálních hasičů spoustu rad, poznatků co dělat u
zásahu a jak úspěšně poskytnout první pomoc. V zásahové jednotce máme nově
vyškoleného strojníka.
Naše druhé zásahové vozidlo Škoda 706 CAS 25, letos vyjelo při dvou
kondičních jízdách a na našich oslavách. Kondiční jízda ve znamení přepravy
starších hasičů na oslavy sborů našeho okrsku a jedna jízda do stanice technické
kontroly. Při tomto ujelo 48 km a spotřebovalo asi 20 litrů nafty.
Naše první zásahové vozidlo, Tatra 815 CAS 32 najezdilo při sedmi zásazích
a osmi kondičních jízdách celkem 301 km a spotřebovalo 150 l nafty. S Fordem
Tranzit se letos najezdilo 3334 km, při spotřebě 340 litrů nafty. Toto vozidlo používají
i sportovci k dopravě na fotbalová utkání mimo naši obec. Motorové stříkačky PPS 12
běželi celkem 35 motohodin při spotřebě 210 litrů benzínu.

Rok 2013 nám začal pěkně zostra a to v pátek 4. ledna, kdy nám byl vyhlášen
požární poplach. Naše jednotka byla vyslána

do Zlína – Mladcové, kde došlo

k požáru rodinného domu na ulici Klabalská Louka.
Další výjezd naší jednotky byl ve středu 9. ledna. Jednotka vyrazila k požáru
skladů elektroniky ve 103. budově na ul. Malotova ve Zlíně, v areálu bývalého
podniku Svit. Činnost jednotky spočívala v kyvadlové dopravě vody. Na místě došlo
k vystřídání členů jednotky. Celkový zásah naší jednotky byl 18 hodin.
Ve středu 24. dubna vyjela naše jednotka k požáru výrobny nábytku do obce
Lechotice. Aby toho nebylo málo, tak k dalšímu požáru tentokráte do Zlína –
Mladcové vyjela naše jednotka na druhý den a to ve čtvrtek 25. dubna. Na místě
došlo k požáru suché trávy a křoví vedle zemědělského pole.
Ve středu 22. května vyjela naše jednotka do obce Sazovice. Místní jednotka
nás požádala o pomoc s odstraněním nánosů bláta z komunikací po přívalovém
dešti.

Po příjezdu domů, jsme naši Tatru ten den již podruhé umyly, protože

následující den jela do Zlína na náměstí Míru. Při příležitosti konání 15. ročníku
Bambiriády se konala i soutěž mladých hasičů. Tatra zajišťovala dodávku vody pro
tuto soutěž.
V pátek 21. června, se v naší obci rozezněla siréna oznamující požární
poplach, krátce po deváté hodině dopoledne. Jednotka vyjela dle přijaté zprávy do
obce Martinice, kde došlo k požáru pily. Na místě bylo zjištěno, že nejde o požár, ale
o taktické cvičení profesionálních a dobrovolných jednotek požární ochrany.
O týden později v pátek 28. června se konalo taktické cvičení našeho okrsku
v obci Machová. Simulovaný požár pole a slámy byl rychle zlikvidován a vše
důkladně zhodnoceno po ukončení cvičení.

V letošním roce nás čekala velká akce a to oslavy sto let od založení SDH
v naší obci. Oslava takového rozsahu si zajisté vyžádá spoustu času na přípravu.
Bylo zapotřebí vše důkladně promyslet a sestavit scénář jak bude oslava probíhat.
Do programu bylo poprvé zaneseno, že se mše svatá, bude konat pod širým nebem
a to v místním kulturním areálu u fotbalového hřiště.
V sobotu 4. května ranní pohled na zatáhnutou oblohu a drobné mrholení, při
převozu techniky na hřiště, moc příjemný nebyl. Ale naštěstí, naše dlouhé stání při
konané mši, bylo odměněno tím, že po zbytek dne panovalo hezké počasí.
Vše začalo přivítáním hostů u Kulturního domu, pak následoval přesun
pochodem na hřiště, kde se konala mše svatá. Po slavnostní schůzi byl podáván
oběd.

Starosta obce přednesl svůj projev u pomníku padlých v centru obce.

K pomníku pod lesem, z důvodu předešlého deště, nešel celý průvod. U pomníku byl
položen věnec za účasti několika členů SDH a členů zastupitelstva obce.
Vyvrcholení slavnostního dne byla ukázka umění práce jak dobrovolných tak i
profesionálních hasičů. Začalo se pěkně po pořádku od těch nejmenších. Své umění
předvedli hasiči přípravky, která začala fungovat od ledna letošního roku. Královská
disciplína, požární útok byla postupně předvedena družstvy mladších žáků a starších
žáků. Ukázku požárního sportu uzavřelo družstvo mužů.
Pak následovala ukázka historické techniky. Jak šel čas tak byla předvedena i
technika. Jako první byla provedena ukázka s ruční zápřahovou stříkačkou, kterou
vlastní náš sbor. Lidskou sílu vystřídala pára. Ukázka zásahu byla provedena parní
stříkačkou SDH Kvítkovice. Doba spalovacích motorů byla představena ukázkou
stříkačky PS 3, kterou vlastní SDH Řetechov.
Moderní doba se nesla v podobě ukázek slanění z výškové techniky, kterou
předvedla lezecká skupina HZS stanice Zlín. V takzvaném společném výjezdu
jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů byla provedena ukázka vyproštění
osoby z havarovaného vozidla při simulované dopravní nehodě. Vyproštěná osoba
byla transportována k vrtulníku letecké záchranné služby firmy Alfa Helicopter, který
se stal bezpochybně ozdobou našich oslav.

Ukázky boje s požárem uzavřela naše jednotka, ukázkou hašení pomocí
otočné proudnice a hašení pomocí vysokotlaké vody.

V průběhu celého

slavnostního dne nás doprovázela dechová kapela Zdounečanka. Zde patří
poděkování členům našeho sboru a taktéž členům TJ Sokol Racková za velkou
pomoc v bufetech s občerstvením.
Soutěžní rok nám začal v sobotu 11. května, kdy se v obci Machová konala
okrsková soutěž. Naše přípravka zde okusila první pocity na soutěži a od bojovného
ducha je neodradilo ani deštivé počasí. Na soutěž jela celkem čtyři družstva a každé
družstvo si přivezlo krásný pohár. Družstvo přípravky obsadilo 1. místo, družstvo
mladších žáků obsadilo taktéž 1. místo a družstvo starších žáků bylo třetí. Dva
poháry a čest reprezentovat na okresní soutěži přivezlo nově vzniklé družstvo mužů,
které na soutěži obsadilo první příčku.
Každoroční pořádání pohárové soutěže připadlo na neděli 26. května. Soutěž
o pohár starosty SDH, která je zařazena do Zlínské ligy mladých hasičů a
Středomoravského poháru mládeže,

začala soutěží v požárním útoku mladých

hasičů od osmi hodin. Z celkového poštu 38 družstev se v kategorii mladších žáků
postavila na bednu následující družstva. 3. místo Štítná nad Vláří, 2. místo Tečovice
a 1. místo Štípa. V kategorii starších žáků bylo umístnění následující: 3. místo Nová
Dědina, 2. místo Malenovice a 1. místo Mysločovice A. Odpoledne začala soutěž
mužů,žen a dorostu. Z celkového počtu 43 družstev bylo následující pořadí. Muži 3.
místo Lukov, 2. místo Vésky B, 1. Místo Zahnašovice. Ženy: 3. místo Hřivínův Újezd,
2. místo Drnovce a místo 1. Zahnašovice. Dorostenci: 3. Sazovice, 2. místo družstvo
složené z vesnic Hřivinův Újezd a Kaňovice a 1. místo patřilo dorostencům obce
Rymice. Dorostenky na 2. místě děvčata z obce Machová a na 1. místě děvčata z
družstva složené z vesnic Hřivínův Újezd a Kaňovice.
Naše družstva na soutěži

obsadila: mladší žáci 5. místo, starší žáci po

nezdařeném, ale dokončeném útoku 21. místo a muži na své první pohárové soutěži
obsadili 16. místo. V seriálu Zlínské ligy mladých hasičů skončilo družstvo mladších
žáků na celkovém 4. místě, družstvo starších žáků na 5. místě.
V soutěžích Středomoravského poháru mládeže,

družstvo mladších žáků

skončilo na celkovém 6. místě, starší žáci na krásném 3. místě.

Ve Zlínské lize požárního sportu obsadilo družstvo mužů, které objelo polovinu
soutěží 26. místo. Na okresní soutěži družstvo obsadilo 14. místo. Na dvou
pohárových soutěžích,náš sbor úspěšně reprezentovalo i družstvo mužů nad 35 let.
V Sazovicích družstvo obsadilo první místo a v Loukách místo třetí.
Kulturní rok byl zahájen v sobotu 9. února. Pan medvědář po uličkách naší
vesnice za doprovodu asi padesáti masek vodil statného

medvěda. Do kroku a

k dobré náladě nám hrála již osvědčená kapela Malenovjanka.
Mládež

zahájila svoji činnost již tradičním výšlapem. Naše kroky vedly k

trampské osadě Netopýr u Hostišové. V lednu začal pod vedením dalších instruktorů
fungovat kroužek Mladých hasičů ve věku 4 až 6 let. Výsledkem bylo třetí perfektně
fungující družstvo mladých hasičů. Družstvo přípravky objelo nejednu soutěž. Naši
nejmenší se postupně zlepšovali a sezonu ukončili s osobním rekordem 22 sekund.
V pátek 1. března, se naše klubovna změnila ve školu kde se jen zkouší. Za
dohledu zkušební komise, se konaly zkoušky k odbornosti strojník a hasič II. a III.
stupně.
V neděli 10. března, byla pro mladé hasiče a nejen pro ně, uskutečněna
prohlídka stanice profesionálních hasičů ve Zlíně.
V neděli 31. března, se několik členů našeho sboru zúčastnilo velikonoční mše
v Žeranovicích.
V sobotu 27. dubna, jsme se společně s bratry ze Žeranovic, Horního Lapače
a Martinic zúčastnili 20. hasičské pouti na Svatém Hostýně.
I v letošním roce jsme se zúčastnili oslav v okolních sborech a to sv. Floriána
na Horním Lapači, sv. Vavřince v Žeranovicích, sv. Bartoloměje v Lechoticích, sv.
Václava v Sazovicích, sv. Michala na Machové.

První říjnovou sobotu provedly dvě naše traktorové posádky sběr železného
šrotu v obci. Pomohly tak občanům zbavit se nepotřebných kovových věcí a zároveň
jsme získali vítaný finanční příjem do naší pokladny.

Tak jako každoročně, tak ani letos jsme nezapomněli na naše jubilanty.
Šedesát let života, letos oslavil bratr Jaromír Pospíšil, šedesát pět let oslavila sestra
Urbanová Svatava a sestra Křižanová Libuše, sedmdesát let oslavila sestra
Adamíková Hedvika a našim nejstarším členem je bratr František Adamík, který letos
oslavil kulatých osmdesát let života.
Nejvyšší hasičské vyznamenání „Zasloužilý hasič“, si začátkem listopadu
převzal v Přibyslavi, z rukou starosty SH ČMS, bratr Miroslav Bača. Zlatou svatbu
oslavil právě dnes bratr Josef Zívalík.
Aktuální dění mohou naši občané a příznivci sledovat na nástěnce v centru
obce. Především pak i

na našich webových stránkách www.sdhrackova.cz či

Facebooku. O tuhle agendu úspěšně pečuje bratr Michal Staněk.
Závěrem našeho kulturního roku, se již tradičně koná kateřinská zábava, která
se uskuteční i dnes večer. Těšíme se na Vaši hojnou účast a srdečně Vás zveme.
Sestry, bratři hasiči, Vážení hosté, tolik zpráva o činnosti našeho hasičského sboru
za rok 2013.
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. Velkou útěchou nám je, že se nám daří práce s mládeží. Co se
týká nás dospělých, tak zde mohu konstatovat jeden důležitý fakt, že s narůstajícím
počtem zásahů u velkých požárů jsme se vždy všichni vrátili v pořádku a ve zdraví
domů.
Závěrem všem hasičům i jejich rodinám chci popřát šťastné a veselé prožití
nastávajících vánočních svátků, hodně zdraví, osobní pohody a toho pravého
hasičského odhodlání v novém roce 2014. A pod heslem: ,, bohu ke cti a bližnímu ku
pomoci´´ abychom se zde za rok opět všichni ve zdraví zase sešli.
děkuji Vám za pozornost.

