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Racková 25. 11. 2017 
 

Výroční zpráva pro Valnou hromadu 
Sboru dobrovolných hasičů v Rackové za rok 2017 

 
 
Vážené 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 26. listopadu 2016. 
 

Náš sbor má k dnešnímu dni 55 mužů, 25 žen a 52 mladých hasičů, to dělá 
celkem 132 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.  

 
V sobotu 11. března se naše jednotka zúčastnila zaměstnání na stanici Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje ve Zlíně. Praktický výcvik spočíval v zasahování 
na různých místech města. První zásah se konal v polygonu na stanici HZS. Zde byl 
simulovaný požár rodinného domu. Další zásah se konal u simulované dopravní 
nehody. Zde šlo o vyproštění osob z vozidel a poskytnutí první pomoci. Po příjezdu 
na třetí stanoviště bylo potřeba vytáhnout tonoucího muže zpod splavu na řece 
Dřevnici.  Spatřené nechtěné vykoupání člena jiné jednotky nás od tohoto úkolu 
odrazovalo. Nejmladší člen, dobrý plavec, se úkolu zhostil na výbornou a tonoucího 
zachránil. Další stanoviště byl nepoužívaný bunkr, kde jednotka musela vyhledat dva 
pohřešované chlapce. Důraz byl kladen i na trochu psychologie, protože u bunkru se 
nacházela matka obou chlapců a bylo třeba ji uklidňovat a dostat od ní informace, 
které byly předány ostatním členům jednotky. Předposlední úkol spočíval ve vytažení 
muže zavaleného stromem v lesním porostu v Jaroslavicích.  A konečně  poslední  
úkol, byl zase na stanici HZS. Tady šlo o vytažení osoby ze studny vedle polygonu, 
kterou již známe. Ukončený výcvik byl všemi jednotkami kladně hodnocen. 
 

Naše první zásahové vozidlo, Tatra 815 CAS 32 najezdilo při třinácti zásazích 
a sedmi kondičních jízdách celkem 353 km a spotřebovalo 180 l nafty. Naše druhé 
zásahové vozidlo Škoda 706 CAS 25, letos vyjelo jen dvakrát. Poprvé při oslavách 
svatého Floriána, kdy se ve zbrojnici koná mše a podruhé do stanice technické 
kontroly. S Fordem Tranzit se letos najezdilo 3971 km, při spotřebě 420 litrů nafty. 
Toto vozidlo používáme především k dopravě na různé soutěže.  Motorová stříkačka 
sport spotřebovala asi 230 litrů benzínu. 

     
Letošní rok nám přinesl celkem třináct výjezdů, včetně jednoho taktického 

cvičení.   
 
První letošní výjezd naší zásahové jednotky se uskutečnil již v neděli 8. ledna, 

kdy se kolem půl druhé v noci rozezněla siréna v naší obci. Operační důstojník nás 
vyslal do obce Mysločovice. Dle přijetého oznámení šlo o požár rodinného domu 
v Mysločovicích, oznamovatel spatřil velké plameny a kouř. Při mínus sedmnácti  
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stupňovém mrazu a přes veškerou  snahu  vyslaných jednotek požár nebyl nalezen. 
Při návratu na zbrojnici, nás operační důstojník požádal o  prověření zda nedošlo 
k požáru lesa  směrem Mladcová, kde měl nahlášené pálení klestu. Nakonec bylo 
upřesněno, že oznamovatel si plameny a kouř spletl se září měsíce a stoupající 
párou z Otrokovické teplárny. 

 
Druhý výjezd se konal v naší obci dopoledne v pátek 3. února. U školního 

hřiště došlo k odlomení dvou větví ze stromu po přívalu  těžkého sněhu. Za pomocí 
výškové techniky HZS došlo k odřezání větví ze stromu ve výšce třinácti metrů. 
Následně na zemi k rozřezání na menší kusy a uklizení. Za necelou hodinu nebylo 
poznat, že by se na místě něco dělo. 

 
Třetí výjezd byl naší jednotce vyhlášen v neděli 26. března odpoledne. Šlo o 

požár skládky komunálního odpadu v lokalitě Suchý důl. Stoupající černý kouř ze 
skládky nevěstil nic dobrého. Jednotka prováděla dopravu vody od hydrantu v obci 
Mladcová.  Velký požár byl docela rychle lokalizován a následně uhašen.  

 
 
Čtvrtý výjezd nám operační důstojník vyhlásil v pátek 28. dubna večer. Větrné 

a deštivé počasí se postaralo o pád dvou stromů na hlavní vozovku vedoucí lesem 
ze Zlína do Rackové. Z každé strany stála slušná řada vozidel a autobus. Společně 
s jednotkou HZS  Zlín došlo k rozřezání stromů a jejich úklidu. Poté byla vozovka 
vysokotlakou vodou umyta od bláta a pilin. Od projíždějících řidičů, po opětovném 
zprovoznění  vozovky,  se nám dostalo  uznání za dobře a rychle odvedenou práci. 

 
V pořadí pátý výjezd byl naší jednotce vyhlášen ve středu 17. května o půl 

dvanácté v noci. Přijatá zpráva a houkající siréna znamenala výjezd do 
průmyslového objektu Toma Otrokovice. Zde došlo k požáru dvoustovek tun 
živočišných tuků a celé haly do které byl zakázán vstup a která lehla k zemi. Velký 
požár byl doprovázen občasným výbuchem propanbutanové láhve. Hašení požáru si 
vyžadovalo nasazení velkého počtu hasičů, techniky a pěnidla ze tří krajů. Naše 
jednotka prováděla dálkovou dopravu vody z hydrantu od požární stanice 
v Otrokovicích. Jen při dovozu vody naše Tatra najezdila přes sedmdesát kilometrů a 
na místo požáru dovezla přes šedesát kubíků vody. Kolem čtvrté hodiny byla  
jednotka  požádána o  dohašení hromady štěpky. Po navrstvení pěny a úklidu 
použitého nářadí nám velitel zásahu poděkoval za odvedenou práci a před šestou 
hodinou nás poslal domů.  

 
 
Šestý výjezd se uskutečnil po vyhlášení požárního poplachu  ve středu 28. 

června  krátce po třinácté hodině odpoledne. Dle přijaté zprávy vyjela jednotka 
k požáru suché trávy  u  starého statku za obcí Machová směrem na Otrokovice. 
Požár nebyl velkého rozsahu a byl rychle zlikvidován. Po celkové likvidaci požáru  a 
doplnění  vody do cisterny se jednotka vrátila zpět na do zbrojnice. 

 
Motor Tatry ještě nestihl pořádně vychladnout a siréna houkala téhož dne 

podruhé, číslo výjezdu sedm. Před patnáctou hodinou vyjela jednotka k ohlášenému 
požáru směr Zlín, kde  v lokalitě  Orlovy  Paseky u Mladcové došlo k požáru mladého 
lesa. Na  místě požáru zasahovalo několik jednotek a  tak  naše jednotka zůstala 
v záloze. Asi po necelé  hodině nám velitel zásahu poděkoval za spolupráci a 



 3 

umožnil nám odjezd  domů. 
 

Měsíc červen je již tradičně spojen s  konáním  taktického cvičení jednotek 
našeho okrsku.  V pátek 30. června se pro nás konal v pořadí osmý výjezd 
Simulovaný požár pole vznikl v obci Sazovice. Cvičení se konává každoročně na 
systému dálkové dopravy vody hadicemi ze stroje do stroje. Vše proběhlo zdárně, 
podle předem zpracovaného plánu cvičení, který zpracovává velitel jednotky nejvyšší 
kategorie a povoluje ředitel územního odboru HZS ZK. Ukončené taktické cvičení 
bylo následně kladně hodnoceno a vše samozřejmě  zdokumentováno naším 
osvědčeným fotografem a webmasterem.  

 
Devátý výjezd na sebe nenechal dlouho čekat. Stalo se tak v pátek 14. 

července.  Operační důstojník naši jednotku tentokrát vyslal do obce Pravčice. Zde 
došlo k požáru lisu na slámu a následně k požáru pole. Požár lisu a pole na místě 
likvidovalo celkem devět jednotek. Díky přítomnosti tří velkoobjemových cisteren, 
včetně naší, byl požár rychle zlikvidován. Po celkové likvidaci  požáru  bylo potřeba 
naší Tatru umýt od bláta a slámy. Hašení asanační lištou znamenalo  značné 
zašpinění zásahového vozidla. Za pomoci jednotky HZS Holešov byla Tatra jako 
nová a vydala se na cestu domů. Kabinu od slámy si řidič uklidil až před zbrojnicí. 

 
Desátý výjezd naší jednotce byl vyhlášen ve čtvrtek 20.července . Něco málo 

před dvanáctou hodinou se rozezněla siréna a jednotka vyjela bojovat s plameny na 
zemědělském poli u obce Lukoveček.  Operační důstojník požádal o výjezd obou 
cisteren, ale nakonec to nebylo třeba. Oznamovatel uvedl mylnou rozlohu pole a 
velikost požáru. Požár byl taktéž rychle uhašen a po hodině u  zásahu se jednotka 
vrátila zpět na základnu. 

 
 
Jedenáctý výjezd jednotky spočíval v provedení požární asistence pro naši 

obec. Starosta obce nás požádal o zavodnění čističky odpadních vod v lokalitě 
Andrýskova zahrada. Za přítomnosti starosty obce a odborné firmy, která opravu 
čistírny prováděla, byla do čistírny vypuštěna postupně celá cisterna. Naše asistence 
byla ukončena tím, že byla čistička opravena dobře a fungovala tak jak má. 

 
 
 
 
Dvanáctý a třináctý výjezd  byl naší jednotce vyhlášen v neděli 29. října. 

Jednotka vyjela odstranit spadlé stromy z vozovky v lese směr Zlín – Mladcová. Po 
návratu do zbrojnice a zaparkování techniky byl nahlášen druhý výjezd. Tentokrát 
směr Lechotice.  I zde jednotka pořezala a z vozovky odstranila několik stromů.  

 
 

Naše jednotka nejezdila jen uklízet komunikace, rozřezávat spadlé stromy a nebo 
hasit požáry. Již tradičně je naše velkokapacitní cisterna  požádána o dodávku vody 
na soutěžích. Nejinak tomu bylo i letos.  Začátkem července se ve Zlíně na stadionu 
mládeže konalo Mistrovsví české republiky hry Plamen a soutěže dorostu. Zde byla 
naše jednotka, ve sníženém početním stavu, dva dny. Další dodávka vody byla pro 
soutěž mladých hasičů v obci Mysločovice. Jednotka se rozrostla o nově 
vyškoleného strojníka a další dva členy. Do výbavy jednotky bylo z obecního 
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rozpočtu pořízeno nové vybavení pro poskytnutí první pomoci a záchranu osob. 
 
Soutěžní rok nám začal v  pondělí 8. května, kdy se v obci Sazovice konala 

okrsková soutěž třetího okrsku.  Na soutěž do Sazovic, se ve všech kategoriích, sjelo 
celkem 19 družstev našeho okrsku. Družstvo přípravky na okrskové soutěži cvičilo 
poprvé a hned obsadilo první příčku. V kategorii starších žáků na soutěži cvičila dvě 
družstva. Starší „A“ obsadilo místo třetí a družstvo starší „B“ místo první. Mladší žáci 
svou kategorii s přehledem vyhráli. Ženám nezklamaly a ve své kategorii družstvo 
obsadilo druhé místo. Družstvo mužů šlo na jistotu a obsadilo místo třetí. Konečný 
součet po soutěži byl následující. Rackovou na okrskové soutěži ve svých 
kategoriích reprezentovalo celkem šest družstev a domů se přivezlo šest pohárů. 

 
 Náš sbor, v letošním roce na různých soutěžích reprezentovalo celkem sedm 

družstev. Čtyři družstva mladých hasičů, družstvo žen, družstvo mužů a družstvo 
mužů nad 35 let. Já zde vzpomenu výsledky družstva mužů a mužů nad 35 let. 
Zprávu o činnosti  mladých  hasičů,  Vám přednesou jejich vedoucí. Stejně tak bude 
následně prezentována samostatně zpráva o činnosti družstva žen. 

 
 
 
Družstvo mužů bylo po loňské sezoně  hodně rozladěno. Neúčast na polovině 

soutěžích Zlínské ligy požárního sportu znamenala ztrátu hlasování na schůzce, kde 
se hlasuje kam se pojede závodit. Družstvo se částečně rozpadlo a nebylo možné 
obsadit všechny posty na soutěžích. Podzimní schůzka členů družstva 
předznamenala vypuštění letošní sezony.  Zima však dala vychladnout horkým 
hlavám a na jaře bylo po soutěži vše jinak. Družstvo mužů sice dále oznamovalo, že 
se letos závodit nebude, ale přijalo žádost velitele  sboru, aby jako svou povinnost 
vzalo alespoň účast na okrskové soutěži a následně na domácí pohárové soutěži. 
K velkému překvapení nás všech  začalo družstvo makat na sto procent. Kluci se 
dokázali semknout, najít a oslovit kamarády a  doplnit tak chybějící posty v týmu. 
Nejen, že družstvo mužů objelo téměř všechny soutěže zlínské ligy požárního sportu, 
ale přiložilo řádně ruku k dílu. 

 Po vzájemné dohodě družstvo získalo zkušenosti na extralize České 
republiky v požárním útoku. Jejich vrstevníci z Mysločovic, jsou našim mužům 
soupeřem, ale na extralize se obě družstva  materiálně podporovala a vzájemně si  
pomáhala.  Dále několik členů  družstva přišlo s návrhem, že obsadí stánek 
s občerstvením ve Vizovicích při konání hudebního svátku všech metalistů Master Of 
Rock. Na prodej občerstvení bylo potřeba vyřídit několik povolení a zajistit 
zásobování a obsazení prodejního stánku. 

 Nám starším bylo jasné, že když se do takové akce kluci pustí, tak jim 
musíme pomoct a taky je hlídat. Velkou oporou nám byl starosta obce, který řadu 
nutných povolení vyřídil a ostatní vedl k tomu co je třeba splnit, aby vše proběhlo bez 
problémů. Ve stánku s občerstvením se postupně  vystřídalo několik členů našeho 
sboru a vydělané peníze se staly přínosem do naší sborové pokladny, hlavně na 
vytoužený cíl v podobě nové závodní stříkačky. 

 
 Taktéž je potřeba kluky pochválit, za kladný přístup k družstvu žen. Kluci 

děvčatům pomáhali na tréninku i na soutěžích. Nikdo z nich neřekl, že se mu nechce  
a nebo nemá čas. Když tedy shrnu výsledky družstva mužů, tak na okrskové soutěži 
družstvo obsadilo místo třetí. Domácí pohárová soutěž mužům moc nevyšla, po 
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drobném karambolu a zaváhání na základně družstvo obsadilo konečné 25 místo 
s časem 25:54. V konečném bilancování  družstvo mužů závodilo na devíti soutěžích 
ZLPS, kde obsadilo konečné  24 místo a na dvou .soutěžích extraligy České 
republiky.  

Družstvo „starých pánů“ tedy mužů nad 35 let, které cvičí se stařičkou PS 
osmičkou a systémem rozhazovaných hadic, se zúčastnilo celkem čtyřech soutěží.  
V sobotu 22. července se konala  soutěž v poněkud upraveném  požárním útoku na 
hřišti v naší obci. Počasí nám přálo, bylo až moc horko. Datum ve kterém se soutěž 
konala je datumem čerpání dovolených. To mělo za následek omluvení několika 
našich soupeřů. Soutěž se konala za účasti celkem čtyř družstev. Již tradičně naši 
soutěž navštěvují bratři hasiči ze Sazovic a z Louk. Nově se na naši soutěž přijelo 
podívat smíšené družstvo starších mužů a žen z obce Ublo. Velitel se nechtěl smířit 
s myšlenkou, že by si pohár mohl někdo odvést a tak vyhecoval družstvo 
k heroickému výkonu.  Štamprlička dobré slivovice proti třesu, taky měla své kouzlo. 
Družstvo soutěž vyhrálo v čase 2 minuty, 3 vteřiny a 82 setin.  

Další ze seriálu soutěží  „Starých pánů“ byla soutěž v Sazovicích, která se 
konala 12. srpna. Pořadatelé pořádají soutěž v požárním útoku a štafetě. Štafeta ve 
smyslu hesla: „ co nás zrovna napadne“. A pořadatele tedy napadlo, přenášení 
betonového obrubníku, skákání přes lavičky a podlézání stolů, chůze na chůdách, 
opičí dráha a vypití piva na ex.  Naše družstvo se do závodění razantně zakouslo a 
po štafetě bylo první. V požárním útoku a drobném zádrhelu na terči, nás výsledný 
čas sečtený s časem štafety usadil na konečnou druhou příčku. 

 
 

Další soutěž „Starých pánů“ v pořadí třetí, se konala o týden později,  19. srpna na 
Hostišové.  Zdejší   soutěž byla  pojata v provedení  klasického požárního  útoku a to 
ve dvou kolech. Naše družstvo v prvním kole vytvořilo čas, který znamenal první 
místo. V kole druhém byl čas ještě vylepšen a tak se mohlo obhájené první místo 
z minulého roku řádně oslavovat. Čtvrtá soutěž „Starých pánů“ se konala 2. září ve 
Zlíně – Loukách.  Tato soutěž se stejně jako na Hostišové koná ve dvou kolech a 
počítá se lepší  čas. Ale v Loukách se nám tradičně nedaří. Ve velké konkurenci 
třinácti družstev naše družstvo skončilo na čtvrté příčce. 
 

 
Každoroční pořádání pohárové soutěže, letos připadlo na neděli 28. 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 42 družstev se v kategorii mladších žáků postavila na 
bednu následující družstva. 3. místo Racková „A“, 2. místo Machová a 1. místo 
Rymice. V kategorii starších žáků bylo umístnění následující: 3. místo Částkov, 2. 
místo Štípa a 1. místo Štítná nad Vláří. 

 Odpoledne od půl druhé začala soutěž mužů, žen a dorostu. Z celkového 
počtu 52 družstev bylo následující pořadí. Muži: 3. místo Vésky, 2. místo Hradčovice, 
1. místo Mladcová.  Ženy: 3. místo Kaňovice, 2. místo Zahnašovice a místo 1. patřilo 
děvčatům z Vysokého Pole. Dorostenci: 3. Napajedla- Malenovice, 2. místo Záhlinice 
a 1. místo patřilo dorostencům z Lukova. Dorostenky na 2. místě děvčata z Bílovic a 
na 1. místě dorostenky z Lukova. 
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Kulturní rok byl zahájen v sobotu 25. 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 myslivecká chata na Lindáči. 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 16. dubna, se zástupci našeho sboru zúčastnili velikonoční mše 
v Žeranovicích. V sobotu 29. 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. V obcích Lechotice a 
Mysločovice se letos konalo Starý hanácký právo. Několik zástupců našeho sboru 
tuto velkolepou kulturní akci navštívilo.  V obci Machová se několik našich členů 
v sobotu 6. května  zúčastnilo oslav výročí 90. let založení  místního sboru 
dobrovolných hasičů.  Odpoledne téhož dne se část hasičů vypravila na oslavy 
svatého Floriána do spřátelené obce Horní Lapač. Kdo nejel na oslavy tak uklízel 
zbrojnici, bylo potřeba vše připravit na oslavu svatého Floriána, která se konala 
v neděli 7. května odpoledne.  Nedílnou součástí oslav je průvod k památníku obětí 
války na návsi a položení věnců. Tato kulturní akce se koná vždy ve spolupráci 
s obcí. 

Při úklidu zbrojnice nás přišel navštívit náš velký kamarád  Mirek Bača, který 
bojoval se zákeřnou nemocí. Všechny nás pozdravil, popřál nám zdar akce a omluvil 
svou neúčast. Nikoho  z nás přítomných nenapadlo, že Mirka v ten den  vidíme 
naposledy. Mirek naše řady navždy opustil ve středu 31. května, kdy svůj boj se 
zákeřnou a těžkou nemocí prohrál.  Nám připadla smutná povinnost, doprovodit 
Mirka na jeho poslední cestě. Hasičský pohřeb se konal v pondělí 5. června. 

 
Čas neúprosně plynul dál a nastávala data dalších akcí.  

V září se za hezkého počasí konal zájezd na Brněnsko a do Moravského krasu. 
Návštěva a prohlídka letiště Brno - Tuřany, hradu Špilberk a Sloupsko -- šošůvské 
jeskyně byla všemi velmi kladně hodnocena. Zájezd byl ukončen chutnou společnou 
večeří v motorestu Samota. 
 

 První říjnovou sobotu byl proveden sběr železného šrotu v obci. 
 Občanům pomůžeme zbavit se nepotřebných kovových věcí a zároveň  

získáme vítaný finanční příjem do naší pokladny. Společně se sběrem železného 
šrotu, je spojen  i sběr vysloužilé elektroniky a elektrospotřebičů.  

 
Začátkem listopadu se již vše začalo postupně domlouvat a připravovat na 

dnešní valnou hromadu. Neočekávaně nás zasáhla smutná zpráva.  V pondělí 13. 
listopadu  naše řady navždy opustila, ve věku  devatenácti let,  Petra Řepková 
rozená Doleželová. Na její poslední cestě jsme Petru doprovodili ve zlínském 
krematoriu v sobotu 18. listopadu. 
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Tak jako každoročně, tak ani letos jsme nezapomněli na naše jubilanty. 

Šedesát let oslavil bratr  Jaroslav Knap, Šedesát pět let letos oslavilo nejvíce 
jubilantů  a to bratři: Jaroslav Zívalík. Miroslav Kubíček, Jaroslav Janál a Stanislav 
Michaliga. Sedmdesát pět let života v průběhu roku oslavil: Josef Staněk, František 
Gába a Stanislav Kubíček. 

 Našim nejstarším členem je bratr František Adamík, který letos oslavil 
osmdesát čtyři 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 2017.  

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 2018. 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 

 

http://www.sdhrackova.cz/

