Racková 26. 11. 2016
Výroční zpráva pro Valnou hromadu
Sboru dobrovolných hasičů v Rackové za rok 2016

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 21. listopadu 2015.
Náš sbor má k dnešnímu dni 50 mužů, 25 žen a 52 mladých hasičů, to dělá
celkem 127 členů. V letošním roce se uskutečnilo 12 členských schůzí s průměrnou
účastí 25 členů a 13 výborových schůzí za minimální účasti 7 členů výboru.
V rámci preventivní činnosti se v dubnu uskutečnila rozhlasová relace
k jarnímu úklidu a vypalování trávy, v měsíci září pak k topné sezóně. Aktuální
informace týkající se prevence k danému období jsou také na nástěnce SDH. Na
členských schůzích probíhá školení zásahové jednotky a tím i přítomných ostatních
členů.
V sobotu 12. března se naše jednotka zúčastnila zaměstnání na stanici Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje ve Zlíně. Praktický výcvik spočíval v tom, jak si
poradíme při záchraně osoby z hloubky. Sestavení nosného prvku, slanění do studny
a následné vytažení figuríny. Pak následovala zkouška našich svalů, zda uneseme
jeden druhého. Jak si dokážeme poradit s vodou, jak slaníme z věže, jak jsme
schopni pravovat s nastavovacím žebříkem, jestli najdeme osobu v zakouřené
místnosti a pak jestli ji přivedeme k životu. Nadšené obličeje na pořízených fotkách,
to bylo znamení, že nás to všechny bavilo.

Naše první zásahové vozidlo, Tatra 815 CAS 32 najezdilo při sedmi zásazích
a sedmi kondičních jízdách celkem …. km a spotřebovalo …… l nafty. Naše druhé
zásahové vozidlo Škoda 706 CAS 25, letos vyjelo celkem třikrát. Poprvé při oslavách
svatého Floriána, kdy se ve zbrojnici koná mše. Podruhé k zásahu do sousední

vesnice a potřetí do stanice technické kontroly. S Fordem Tranzit se letos najezdilo
…… km, při spotřebě ….. litrů nafty. Toto vozidlo používáme především k dopravě na
různé soutěže. Motorové stříkačky PPS 12 běželi celkem 65 motohodin při spotřebě
230 litrů benzínu.
Letošní rok nám přinesl celkem pět výjezdů včetně jednoho taktického cvičení.
Zpráva, kterou Vám přednáším, hovoří o naší činnosti od minulé valné hromady,
která se konává koncem listopadu. Je tedy mou povinností, vzpomenout ještě dva
výjezdy, ke kterým došlo v měsíci prosinci. Oba výjezdy byly totožné a jednalo se o
očištění vozovek a odstranění nánosu bláta. A nyní se již dostávám k roku letošnímu.
První letošní výjezd naší zásahové jednotky se konal až v pátek 24. června,
kdy se kolem osmnácté hodiny rozezněla siréna v naší obci, ale i v dalších obcích
našeho okrsku. Taktické cvičení vybraných jednotek požární ochrany obcí, se letos
konalo v obci Mysločovice. Cvičení již tradičně prověřuje připravenost jednotek
požární ochrany a je založeno na dálkové dopravě vody hadicemi ze stroje do stroje.
Simulovaný požár sena byl rychle zlikvidován. Taktické cvičení více jednotek musí
povolit ředitel územního odboru hasičského záchranného sboru. Dokumentaci
zpracovává velitel jednotky nejvyšší kategorie. Na místě provedení cvičení pak
spolupracuje s velitelem pořádající jednotky. Ukončené cvičení je pak důkladně
probráno a většinou kladně hodnoceno.
Po proběhnutém cvičení nastala pomyslná doba klidu, příprava na dovolené a
prázdniny. Na otázku kolik máte výjezdů, bylo odpovězeno, že letos je klid a nic se
neděje. Jelo se jen do Mysločovic na cvičení a jinak nic. Jak bývá zvykem, když se
po něčem volá, obyčejně se to přivolá. A tak druhý výjezd na sebe nenechal dlouho
čekat. Klidný den státního svátku v úterý 5. července přerušila houkající siréna.
Jednotka vyjela po vyhlášení požárního poplachu do obce Zlín – Mladcová, lokalita
Suchý důl. Zde došlo k požáru zemědělského pole. Přijatá zpráva informovala o
požáru obilí na ploše více jak 500 m2. K likvidaci plamenů jednotka používala jeden
útočný proud C a vysokotlaký proud. Vítr, který se postaral o rychlé rozšíření
plamenů na celkem 18 hektarů, měl i za následek přeskočení plamenů pod vozidlo
vzdálené víc jak dvacet metrů od požáru. Vlivem plamene, který se k našemu
velkému překvapení objevil pod vozidlem, došlo k propálení vzduchové trubky a

následné poruše zásahového vozidla. Naštěstí se nám podařilo plamenům uniknout
a nikomu se nic nestalo. Celozávodní dovolená servisu znamenala odstavení vozidla
na delší dobu. Naštěstí se podařilo sehnat dobrého mechanika, koupit náhradní díl a
Tatru opravit svépomocí.

Třetí výjezd se konal ve čtvrtek 7. července. V nočních hodinách se ozvala
siréna a přijatá zpráva informovala o výjezdu do sousední obce Lechotice. Tatra ještě
nebyla opravena a tak do boje s plameny vyrazilo naše druhé zásahové vozidlo
Škoda 706 CAS 25. Hořelo v Lechoticích, ale nespala celá Racková. Závada na
přijímači dálkového ovládání sirény znamenala, že došlo k opakovanému vyhlášení
požárního poplachu a ještě k vyhlášení všeobecné výstrahy. Plameny ve výrobně
hotových jídel dostala pod kontrolu jednotka profesionálních hasičů ze stanice
Otrokovice, za použití vysokotlakého proudu a dýchací techniky. Po celkové likvidaci
požáru a odvětrání prostoru, nás pak velitel zásahu nepotřeboval a poslal zpět.
Následující den se velitel jednotky kontaktoval s technikem HZS a ten pak příčinu
houkající sirény nalezl a odstranil. Právě místo, kde je věž a na ní siréna se nachází
v místě, kde je nejsilnější signál. Opakované houkání sirény bylo přijato
z Moravskoslezského kraje.
Měsíc červenec se pomalu blížil ke svému konci a byl uzavřen dalším,
v pořadí čtvrtým výjezdem. Ve středu 27. července došlo k požáru obilí na
zemědělském poli v obci Zahnašovice. Požár se rychle šířil směr obec Lechotice.
Nejprve se bouřka postarala o vznik požáru. Pole začalo hořet poté, co do místa
uhodil blesk. Následně se bouřka postarala, díky intenzivnímu dešti, o uhašení
požáru. Naše jednotka, která vyjela k likvidaci požáru, na místo nedojela. Operační
důstojník ji odvolal zpět na základnu.
Pátý výjezd byl naší jednotce vyhlášen v neděli 11. září odpoledne.
V dopoledních hodinách jednotka zajišťovala dodávku vody na soutěži mladých
hasičů ve Zlíně na náměstí Míru. Každý výjezd zásahového vozidla musí velitel
oznámit operačnímu důstojníkovi hasičského záchranného sboru. Ten nám oznámil,
že došlo k velkému požáru seníku v Tlumačově a po příjezdu domů určitě pojedeme
střídat zasahující jednotky. Jen co bylo oznámeno, že jsme zpět v Rackové, tak

houkající siréna a přijatá zpráva znamenala výjezd směr Tlumačov. Jednotka
prováděla dovážku vody od hydrantů a následně rozvinula útočný proud C a
prováděla hašení balíků sena vyvážených z haly. Nejprve avízovaný zásah do
maximálně devatenácté hodiny se protáhl až do pozdních nočních hodin.
Naše jednotka nejezdila jen uklízet komunikace a nebo hasit požáry.
Prováděla i jinou činnost. Jak jsem zde již vzpomněl, byla to dodávka vody na
soutěžích mladých hasičů ve Zlíně a v Mysločovicích. Dále ukázky techniky a hašení
požáru na dětském dni, kde je hlavním pořadatelem TJ Sokol Racková a pak ukázky
při oslavách 80 let založení SDH Hostišová. Jednotka se taktéž seznámila
s obsluhou nové elektrocentrály, která byla v letošním roce zakoupena obcí a
přidělena pro technické zásahy.
Soutěžní rok nám začal v pátek 14. května, kdy se v obci Mysločovice konala
okrsková soutěž. Na soutěž do Mysločovic, se ve všech kategoriích, sjelo celkem 21
družstev našeho okrsku. Družstvo přípravky na okrskové soutěži ještě necvičilo.
Mladší žáci Racková A na soutěži obsadilo 1. místo, družstvo mladších žáků
Racková B obsadilo 2. místo. Nově složené družstvo starších žáků obsadilo 1. místo.
Družstvo dorostenek obsadilo 3. místo. Částečně pozměněné družstvo dorostenek,
cvičilo v kategorii žen. Zde obsadilo první místo. Dva poháry a čest reprezentovat na
okresní soutěži obhájilo družstvo mužů, které na soutěži obsadilo první příčku.
Náš sbor, v letošním roce na různých soutěžích reprezentovalo celkem osm
družstev. Čtyři družstva mladých hasičů, družstvo dorostenek, které soutěžilo i za
ženy, družstvo mužů a družstvo mužů nad 35 let. Já zde vzpomenu výsledky
družstva mužů a mužů nad 35 let. Zprávu o činnosti mladých hasičů, žen a
dorostenek, Vám přednesou jejich vedoucí.
Družstvo mužů obsadilo na okrskové soutěži první místo, na okresním kole
místo jedenácté. V seriálu soutěží Zlínské ligy požárního sportu se družstvo mužů
zúčastnilo pouze čtyř soutěží a obsadilo celkové třicáté místo. Nejlepšího času 20:36
dosáhlo hned na první soutěži v Rackové. Malou účastí v soutěžích, družstvo ztratilo
hlasovací právo na schůzce zlínské ligy požárního sportu. Věřím a jistě nejsem sám,
že v příští sezoně bude družstvo mužů fungovat lépe než doposud.

Družstvo „starých pánů“ tedy mužů nad 35 let, které cvičí se stařičkou PS
osmičkou a systémem rozhazovaných hadic, se zúčastnilo celkem čtyř soutěží. Na
první soutěži konané v Sazovicích, družstvo obsadilo třetí místo. Druhá soutěž se
konala na domácím hřišti v obci Racková. Ve dvou kolech konaný netradiční požární
útok, nám vynesl celkové první místo. Název netradiční, je použit záměrně. Protože
soutěžící družstvo, mimo provedení požárního útoku, musí absolvovat i další
disciplíny. Jako je střelba ze vzduchovky na špalíky, rychlé smotání dvou hadic B,
přenesení stroje na základnu a dopuštění potřebného množství vody. Na v pořadí
třetí soutěži v Loukách, se nám moc nedařilo. Zdejší trať je prokletá pro naši mašinu.
Stejně jako loni i letos si postavila svou hlavu a začala zlobit. Ale nakonec ve velké
konkurenci, družstvo obsadilo páté místo. Ještě na soutěži byla mašina částečně
rozebrána a po vyslechnutí rad od ostatních doma opravena a vylepšena. Poslední
soutěž s naší účastí byla v obci Hostišová. Soutěž se konala dvoukolově a byla
vyvrcholením oslav osmdesáti let založení sboru. Družstvo starších pánů z Rackové
soutěž vyhrálo a domů si odvezlo moc hezký pohár za první místo. Domácím je
nutno ještě jednou poděkovat za darování benzínu, bez kterého by mašina nejela a
první místo by nám tak uniklo.
Každoroční pořádání pohárové soutěže připadlo na neděli 29. 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 počtu 39 družstev se v kategorii mladších žáků postavila
na bednu následující družstva. 3. místo Tečovice, 2. místo Rymice a 1. místo
Ludslavice. V kategorii starších žáků bylo umístnění následující: 3. místo Míškovice,
2. místo Štítná nad Vláří a 1. místo Malenovice.
Odpoledne začala soutěž mužů, žen a dorostu. Z celkového počtu 60
družstev bylo následující pořadí. Muži: 3. místo Pravčice, 2. místo Mladcová, 1. místo
Hradčovice. Ženy: 3. místo Vysoké Pole, 2. místo Bratřejov a místo 1. patřilo
děvčatům z Rymic.

Dorostenci: 3. Popov, 2. místo Zádveřice a 1. místo patřilo

dorostencům ze Sazovic. Dorostenky na 3. místě děvčata z Machové, na 2. místě
děvčata z Rackové a na 1. místě děvčata ze Sazovic.
Kulturní rok byl zahájen v sobotu 6. února. Pan medvědář vodil našeho

statného medvěda po uličkách naší obce. Pan medvědář nechodil sám s medvědem,
doprovod mu dělalo asi padesát masek. Do kroku a k dobré náladě nám hrála již
osvědčená kapela Malenovjanka.
Mládež zahájila svoji činnost již tradičním vánočním výšlapem. Cílem našeho
výšlapu byla rozhledna nad obcí Hostišová. Od konce března začal, po krátké pauze,
opět fungovat kroužek mladých hasičů. Již ostřílení borci se pod vedením instruktorů
scházeli v naší klubovně, a jak to dovolilo počasí, tak probíhala venkovní příprava.
Cvičení na novou sezonu byla ve čtyřech družstvech mladých hasičů.
V neděli 27. března, se zástupci našeho sboru zúčastnili velikonoční mše
v Žeranovicích. V sobotu 30. dubna, jsme se společně s bratry ze Žeranovic, Horního
Lapače a Martinic zúčastnili mezinárodní 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. Na žádost představitelů
okolních sborů, byla vždy zajištěna účast našich členů při doprovodu zesnulého
hasiče na jeho poslední cestě.
V neděli 8. května se konala oslava patrona hasičů a naší obce Sv. Floriána.
Nedílnou součástí oslav je průvod k památníkům obětí válek a položení věnců. Tato
kulturní akce se koná vždy ve spolupráci s obcí.
Koncem měsíce srpna došlo ke změně ve správě hasičské klubovny.
Dlouholetá správa byla zajišťována sestrou Marií Adamíkovou a sestrou Evou
Bačovou. Za kus dobře odvedené práce patří oběma velké poděkování. Klubovna
byla předána za asistence starosty sboru a tuto činnost nyní zajišťují sestra Vendula
Odstrčilíková a Ivana Rapantová.
První říjnovou sobotu byl proveden sběr železného šrotu v obci. Pomohly
jsme tak občanům zbavit se nepotřebných kovových věcí a zároveň jsme získali
vítaný finanční příjem do naší pokladny. Společně se sběrem železného šrotu, byl
proveden i sběr vysloužilé elektroniky a elektrospotřebičů.
Tak jako každoročně, tak ani letos jsme nezapomněli na naše jubilanty.

Šedesát let letos oslavil bratr Abul Fahian, šedesát pět let života slaví zrovna dnes
bratr Anton Urban. Kulatou sedmdesátku letos oslavil bratr Václav Cholasta a sestra
Marie Adamíková. Sedmdesát pět let života oslavil bratr Josef Zívalík. Našim
nejstarším členem je bratr František Adamík, který letos oslavil osmdesát tři let
života.
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 starosta sboru.
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 tímto
zveme.
Sestry, bratři hasiči, Vážení hosté, tolik zpráva o činnosti našeho hasičského
sboru za rok 2016. Stanovené úkoly minulou valnou hromadou se nám podařilo
splnit. Vzniklé problémy v průběhu roku, se nám také podařilo zdárně vyřešit.
Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem členům za jejich celoroční
obětavou práci, za jejich volný čas, který věnují nejen našemu sboru, ale celému
hasičskému sdružení. Poděkování patří také Obecnímu úřadu a TJ Sokol Racková
za výbornou spolupráci.
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 2017. 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
Milan Liška
velitel JSDH a SDH Racková.

