Racková 22. 11. 2014
Výroční zpráva pro Valnou hromadu
Sboru dobrovolných hasičů v Rackové za rok 2014

Sestry, bratři hasiči, Vážení hosté, dámy a pánové, milá mládeži
Dovolte mi, abych na dnešní Valné hromadě, zhodnotil výsledky práce našeho
Hasičského sboru od poslední Valné hromady, která se konala 23. listopadu 2013.
Náš sbor má k dnešnímu dni 46 mužů, 21 žen a 40 mladých hasičů, to dělá
celkem 107 členů. V letošním roce se uskutečnilo 12 členských schůzí s průměrnou
účastí 25 členů. A 16 výborových schůzí za účasti 7 členů výboru.
V rámci preventivní činnosti se v dubnu uskutečnila rozhlasová relace
k jarnímu úklidu a vypalování trávy, v říjnu pak k topné sezóně. Na členských
schůzích probíhá školení zásahové jednotky a tím i přítomných ostatních členů.
28. března se v naší klubovně, v rámci schůze okrsku, uskutečnila přednáška na
téma vyšetřování požárů. Tuto nám přednesl bývalý vyšetřovatel a nynější tiskový
mluvčí HZS ZK poručík Libor Netopil.

30. března 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.
Naše druhé zásahové vozidlo Škoda 706 CAS 25, letos vyjelo celkem dvakrát.
Jednou při konání taktického cvičení našeho okrsku a jednou do stanice technické
kontroly. Při tomto ujelo 42 km.
Naše první zásahové vozidlo, Tatra 815 CAS 32 najezdilo při třech zásazích a
osmi kondičních jízdách celkem 350 km a spotřebovalo 160 l nafty. S Fordem Tranzit
se letos najezdilo 3477 km, při spotřebě 360 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.

Letošní rok nebyl na výjezdy moc bohatý. Ale i tak se jich několik uskutečnilo.
První výjezd naší jednotky byl 25. května, kdy nás operační důstojník Hasičského
záchranného sboru povolal na pátrací akci po pohřešované ženě. Pátrací akce pod
vedením Policie se konala v lesích u Fryštáku.
V pátek 27. června se kolem osmnácté hodiny rozezněla siréna v naší obci,
ale i v dalších obcích našeho okrsku. Letošní rok byl v naší režii a tak se i taktické
cvičení konalo v katastru naší obce. Cvičení již tradičně prověřuje připravenost
jednotek požární ochrany a je založeno na dálkové dopravě vody hadicemi ze stroje
do stroje. Simulovaný požár pole a slámy byl rychle zlikvidován a vše důkladně
zhodnoceno po ukončení cvičení.
Čas prázdnin a dovolených se nesl v klidném režimu. Bylo to dáno i tím, že se
v měsíci srpnu provádělo zateplování budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice.
Při postaveném lešení a výměně vrat nebyl výjezd možný a tak byla jednotka
z výjezdu odhlášena. Ale protože si musíme pomáhat, tak naše jednotka prováděla
dodávku vody ve Zlíně na náměstí Míru, při konání soutěže mladých hasičů v rámci
konání 16 ročníku Bambiriády. Další dodávka vody byla při soutěži profesionálních
hasičů ve Zlíně na stadionu mládeže a poslední v Mysločovicích na soutěži mladých
hasičů.
V září došlo ke třem výjezdům v průběhu dvou týdnů. První výjezd byl 9. září
v 15:30, operační důstojník Hasičského záchranného sboru nás vyslal do obce
Sazovice, kde došlo stejně jako loni, vlivem přívalového deště k znečištění vozovky a
chodníku v obci.
Den následující, tedy 10. září se do Sazovic vyjelo na žádost paní starostky
opakovaně. Za pomocí jednoho proudu C a asanační lišty došlo k dočištění vozovky.
Přírodě neporučíme a do Sazovic se vyjíždělo do třetice 15. září večer. Po
opakovaném přívalovém dešti, došlo k vyplavení bláta na komunikaci a chodník. Pro
místní jednotku a obyvatele je to zajisté nepříjemná událost. Ale když se nasadí
moderní technika, lidská síla a hlavně odhodlání to vše udělat, tak bylo za tři hodiny
uklizeno.

Soutěžní rok nám začal ve čtvrtek 8. května, kdy se na zdejším fotbalovém
hřišti konala okrsková soutěž. Na soutěž do Rackové, se ve všech kategoriích, sjelo
celkem 16 družstev našeho okrsku. Družstvo přípravky obsadilo 1. místo, družstvo
mladších žáků obsadilo taktéž 1. místo. Dva poháry a čest reprezentovat na okresní
soutěži obhájilo družstvo mužů, které na soutěži obsadilo první příčku. Soutěž se
konala za hezkého počasí, ve dvoukolové královské disciplíně.
Každoroční pořádání pohárové soutěže připadlo na neděli 25. 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 39 družstev se v kategorii mladších žáků postavila
na bednu následující družstva. 3. místo Zádveřice, 2. místo Provodov a 1. místo
Mysločovice. V kategorii starších žáků bylo umístnění následující: 3. místo Sazovice,
2. místo Nová Dědina a 1. místo Mysločovice .
Odpoledne začala soutěž mužů, žen a dorostu. Z celkového počtu 47
družstev bylo následující pořadí. Muži 3. místo Vrbětice, 2. místo Vysoké Pole B, 1.
místo Zahnašovice. Ženy: 3. místo Zlín - Prštné, 2. místo družstvo složené z vesnic
Hřivinův Újezd a Kaňovice HUK a místo 1. patřilo děvčatům z Hřivinového Újezdu.
Dorostenci: 3. Zádveřice, 2. místo Míškovice a 1. místo patřilo dorostencům obce
Nová Dědina. Dorostenky na 3. místě děvčata z obce Machová 2. místě děvčata
z Malenovic a na 1. místě děvčata z Kaňovic.
Naše družstva na soutěži obsadila: mladší žáci 7. místo, mladší žáci dvojka
14. místo a muži 20. místo. V seriálu Zlínské ligy mladých hasičů skončilo družstvo
mladších žáků na celkovém 4. místě, druhé družstvo mladších žáků na 16 místě. Zde
je nutno dodat, že druhé družstvo na některých soutěžích cvičilo jako družstvo
přípravky, kde dosáhlo velmi hezkých výsledků.
V soutěžích Středomoravského poháru mládeže, družstvo mladších žáků
skončilo na celkovém 3. místě.
Ve Zlínské lize požárního sportu obsadilo družstvo mužů, které objelo více než
polovinu soutěží 23. místo. Na okresní soutěži družstvo obsadilo 9. místo.
Družstvo mužů ,,nad 35 let“ se zúčastnilo pouze jedné soutěže v Sazovicích,
kde obsadilo 2 místo.

V letošním roce vzniklo družstvo dorostenek. Děvčata nás všechny mile
překvapila. Družstvo makalo na sto procent a výsledkem snažení děvčat bylo krásné
celkové druhé místo ve Zlínské lize dorostu.
Kulturní rok byl zahájen v sobotu 1. března. 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. Cílem našeho výšlapu
byla myslivecká chata na Lindáči. Ve středu 22. ledna začal, po krátké pauze, opět
fungovat kroužek mladých hasičů. Již ostřílení borci se pod vedením instruktorů
scházeli v naší klubovně a dále v sále kulturního domu. Příprava na novou sezonu
byla ve dvou družstvech.
V neděli 20. dubna, se zástupci našeho sboru zúčastnili velikonoční mše
v Žeranovicích. V sobotu 26. dubna, jsme se společně s bratry ze Žeranovic, Horního
Lapače a Martinic zúčastnili 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 a sv. Michala na Machové. Dále pak pohřbu bratra z Horního
Lapače.
V neděli 4. května se konala oslava patrona hasičů a naší obce Sv. Floriána.
Předešlé deštivé počasí nám nedovolilo vydat se k pomníku pod lesem. Tak se mše
svatá konala ve zbrojnici, položení věnců a proslov starosty obce se konal u pomníku
padlých na návsi.
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.
Valnou hromadou, která se v našem sboru, již tradičně koná na Kateřinu, se
pomyslně uzavírá hasičský rok. Od minulé valné hromady, se konala ještě jedna
akce, kterou je třeba vzpomenout. Tato akce se konala v pátek 13. prosince.

Dle vzoru profesionálních hasičů se i v naší zbrojnici konal den otevřených
dveří. Nejprve na ukázky dorazila Mateřská škola a poté škola základní. Dětem bylo
ukázáno naše vybavení a přiblížena práce hasičů. Starším školákům

byla

předvedena ukázka první pomoci. Nejstarším žákům základní školy bylo dopřáno
vyzkoušet si, jak je náročné resuscitovat zraněnou osobu a taky jak ošetřit zraněnou
ruku či nohu svého spolužáka. Za pozornost a správné odpovědi, se žákům dostalo
sladké odměny. Závěrem byla žákům základní školy předvedena ukázka hašení
hořící pneumatiky pomocí impulsního hasícího zařízení IFEX 3000.
Tak jako každoročně, tak ani letos jsme nezapomněli na naše jubilanty.
Padesát let života, letos oslavil bratr Jiří Doležel, a bratr Zdeněk Adamík, šedesát pět
let oslavila sestra Květoslava Urbanová a za pár dnů oslaví sestra Eva Bačová,
sedmdesát let oslavil bratr Miroslav Bača a našim nejstarším členem je bratr
František Adamík, který letos oslavil osmdesát jedna let života.
V letošním roce naše řady navždy opustil v měsíci lednu bratr Vladislav
Šumšál a v měsíci květnu bratr Martin Bača. Čest jejich památce!
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 2014.
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. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem členům výboru
SDH Racková, který vedl náš sbor v uplynulých 5-ti letech. Daří se nám

práce

s mládeží a doufám, že tomu tak bude i nadále. Když už jedeme k zásahu, tak si
přejme, abychom 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 2015. A hlavně , abychom se za rok zde opět
všichni ve zdraví zase sešli.

děkuji Vám za pozornost
velitel SDH a JSDH
Milan Liška

