Racková 26. 11. 2011
Výroční zpráva pro Valnou hromadu
Sboru dobrovolných hasičů v Rackové za rok 2011
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 27. listopadu 2010.
Náš sbor má k dnešnímu dni 43 mužů, 22 žen a 23 mladých hasičů, to dělá
celkem 88 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. V letošním roce proběhlo, na stanici
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Otrokovice, cyklické školení pro
velitele a strojníky. Nově máme vyškolené dva velitele družstva. 7. května se naše
jednotka zúčastnila zaměstnání na stanici Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje ve Zlíně. Zde nám bylo předáno od profesionálních hasičů spoustu rad a
poznatků co dělat u zásahu. Naše zaměstnání bylo ukončeno prohlídkou techniky,
určenou pro zásahy a likvidaci dopravních nehod.
Naše

zásahové vozidlo Škoda 706 CAS 25 vyjelo při 7 zásazích a 6

kondičních jízdách. Ujelo 331 km a spotřebovalo 180 litrů nafty. S Fordem Tranzit se
letos najezdilo 2869 km, při spotřebě 270 litrů nafty. Toto vozidlo používají i sportovci
k dopravě na fotbalová utkání mimo naši obec. Motorové stříkačky PPS 12 běželi
celkem 18 motohodin při spotřebě 90 litrů benzínu.
18. února jsme v nočních hodinách zasahovali u požáru ve Zlíně, kde došlo
k požáru skladu firmy Dek Trade. 8. dubna jsme vyjížděli k dalšímu velkému požáru,
tentokrát do obce Chropyně, kde se několik dnů likvidoval požár plastů ve firmě
Remiva. 9. dubna večer jsme vyjížděli k požáru hnojiště za obcí Mysločovice, kde za
větrného počasí hrozilo přeskočení požáru do lesa.
Naši připravenost na boj s velkou vodou jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli 15. srpna

a to přímo v Rackové. Blesková povodeň, která nastala po přívalovém dešti zatopila
několik sklepů v rodinných domech, v objektech podnikání a obecních budovách.
Při tomto náročném zásahu, který spočíval v čerpání vody ze sklepů a umytí
vozovky od nánosů bláta, nám podalo pomocnou ruku několik jednotek okolních
sborů. Zde bych chtěl poděkovat hasičům obcí: Žeranovice, Mysločovice, Zlín –
Prštné a jednotce města Holešov. Materiální a věcnou pomoc poskytlo několik
živnostníků a občanů obce.
To že zvládneme dva výjezdy za den, není již taky nic nového. Stalo se tak
27.srpna, kdy naše jednotka zasahovala u požáru pole v obci Žeranovice. Po dvou
hodinách jsme vyjížděli do obce Přílepy, kde probíhala pátrací akce složek IZS po
pohřešované ženě. Série našich výjezdů byla uzavřena dne 30. srpna, kde jsme
vyjížděli na likvidaci požáru sena do obce Skaštice.
Za profesionální zásahy ve Zlíně a Chropyni se nám dostalo poděkování a
ocenění od primátora statutárního města Zlína, hejtmana Zlínského kraje a ředitelky
HZS ZK.
Připravenost naší zásahové jednotky byla prověřena 17. června, kdy se
konalo v obci Mysločovice námětové cvičení našeho okrsku.
Naše zásahová technika nás letos trochu pozlobila, požádala o opravu a
výměnu několika součástek. Kompletní opravou prošla zásahová stříkačka PPS 12,
kde se měnila chladící soustava, byl namontován nový teploměr a dynamo
vyměněno za alternátor. Na závodní stříkačce byl doladěn motor a čerpadlo.
Cisterna požádala o nový kompresor a startér,motor si řekl o nové těsnění pod
hlavu. Většinu oprav zvládáme sami a tím pošetříme nemalé finanční prostředky.
Značnou míru na tom nese bratr Stanislav Michaliga, který opravám věnoval své
dovednosti a spoustu volného času. Nápomocen mu byl jeho spolupracovník Milan
Paštěka.
V průběhu roku došlo k zakoupení několika kusů vycházkových obleků pro
naše členy. Dále byla zakoupena sada sportovních hadic pro mladé hasiče. Do
zbrojnice byla zajištěna a upravena šatní skříň, pro uložení hanáckých krojů.
Soutěžní rok nám začal 1. května, kdy jsme se zúčastnili prvního kola
požárního sportu v obci Mysločovice. Mladší žáci skončili na 3. místě, starší žáci
taktéž na 3. místě. Muži skončili na 4. místě, díky mladým hasičům se z Mysločovic

nejelo s prázdnýma rukama.
29. května jsme na místním fotbalovém hřišti uspořádali tradiční pohárovou
soutěž. Dopoledne měřili své síly a umění mladí hasiči. Soutěže započítávané do
Středomoravského poháru mládeže a Zlínské ligy požárního sportu se zúčastnilo 36
družstev mladých hasičů. Kategorii mladších žáků vyhrálo družstvo z Loučky,Nové
Dědiny a Mysločovice A. Naše družstvo mladších žáků obsadilo 9. příčku.
Kategorii starších žáků vyhrálo družstvo ze Štítné nad Vláří, před Dřevohosticemi a
Rymicemi A. Naše družstvo starších žáků skončilo taktéž na 9. místě.
Odpolední soutěže dospělých a dorostu se zúčastnilo 55 družstev. Kategorii
žen vyhrály holky z Hřivínového Újezdu před děvčaty z Rychlova a Velkého
Ořechova. Soutěž mužů vyhráli hasiči z Nedašova, na 2. místě z Vrbětic a pohár za
třetí místo si odvezli naši sousedi z Mladcové.

Dorostenky byly na bedně

následovně: Loučka,Lhota a Malenovice. Dorostenci se seřadili na bedně
následovně: Velký Ořechov, Kelč a Bojkovice.
Družstvo mužů nad 35 let se zúčastnilo soutěží v Lúkách pod Makytou,
Sazovicích a v Loukách nad Dřevnicí. Ze Slovenska jsme si dovezli pohár za druhé
místo a kluci v Loukách nám věnovali pohár za 3 místo. V Sazovicích se nám pohár
získat nepodařilo. 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 třetím rokem ve dvou dnech 19. a 20.
května v Otrokovicích. Mladší žáci skončili na 8. místě a starší žáci skončili na
17.místě.
Celkem se mladí hasiči zúčastnili 16 závodů. Celou sezonu se jezdilo s
jedním

družstvem

starších

a

jedním

družstvem

mladších

žáků.

Ve

Středomoravském poháru skončili starší žáci na 12. místě a mladší po skvělém
závěru sezony skončili na skvělém 10.místě. Ve Zlínské lize mladých hasičů starší
žáci skončili na 8 . místě a mladší na velmi pěkném 9. místě.
V sobotu 15. října jsme ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Zlín

pořádali okresní kolo hry Plamen. Na podzimním kole hry Plamen naši mladší žáci
obsadili 6. místo a starší žáci po malém zaváhání místo osmnácté. Mladší žáci
dovezli 1x pohár za 3.místo a 3x za místo čtvrté. Starší žáci dovezli pohár za
3.místo.
Letošní rok zakončí naši mladí hasiči tradičním zimním výšlapem do přírody za hojné
účasti dospělých. Loni se vyšlapu na Lindáč zúčastnilo asi 85 lidí.
I v letošním roce jsme na podzim provedli sběr železného šrotu, čímž si
vylepšujeme náš roční rozpočet.
Kulturní rok jsme zahájili 5. března tradičním voděním medvěda. Po
prosluněných uličkách naší obce byl voděn statný medvěd za doprovodu asi 50
masek. K dobré náladě a hlavně do kroku hrála již osvědčená kapela Malenovjanka.
30. dubna jsme se společně s bratry ze Žeranovic, Horního Lapače a Martinic
zúčastnili 18. hasičské pouti na Svatém Hostýně.
8. 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, zakončené příjemným posezením v naší zbrojnici.
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.
16. září se konal tradiční zájezd, tentokrát po krásách a zajímavostech
severní Moravy. V Ostravě jsme si prohlédli Důl Hlubina, koksovnu a vysoké pece.
V Nošovicích jsme si neprohlíželi pivovar, ale automobilku Hyundai, zámek Kunín,
Štramberskou Trúbu. Společná večeře byla v motorestu Vápenka v Teplicích nad
Bečvou.
Ani letos jsme nezapomněli na naše jubilanty. 50 let oslavil bratr Vladislav
Doležel, 65 let oslavili sestra Marie Adamíková a bratr Václav Cholasta, 70 let
oslavili bratři Josef Zívalík a Ladislav Pospíšil, 78 let oslavil bratr František Adamík.
Rovnou 60 slaví právě dnes bratr Anton Urban.

Aktuální dění mohou naši občané a příznivci sledovat na nástěnce v centru
obce a především na webových stránkách www.sdhrackova.cz. O tuhle agendu
úspěšně pečuje bratr Michal Staněk.
Závěrem našeho kulturního roku bývá kateřinská zábava. Uskuteční se i dnes
večer a těším se na Vaši hojnou účast a srdečně Vás zvu.
Sestry, bratři, Vážení hosté
Tolik zpráva o činnosti našeho hasičského sboru za rok 2011.
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 všem ženám, které mají pro naši
činnost pochopení a bez kterých bychom většinu akcí ani neudělali. Některé
plánované záležitosti se nám nepodařilo ideálně dotáhnout do úspěšného konce.
Nemáme družstva mužů a žen, která by nás reprezentovala na pohárových
soutěžích. Velkou útěchou nám je, že se nám daří práce s mládeží. Co se týká nás
dospělých, tak zde mohu konstatovat jeden důležitý fakt, že z narůstajícím počtem
zásahů jsme se vždy všichni vrátili 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 2012. A pod heslem bohu ke cti a bližnímu ku
pomoci, abychom se zde za rok opět všichni ve zdraví sešli.

děkuji Vám za pozornost.

