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Výroční zpráva pro Valnou hromadu 
Sboru dobrovolných hasičů v Rackové za rok 2015 

 
 

 
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 22. listopadu 2014. 

 

Náš sbor má k dnešnímu dni 49 mužů, 21 žen a 44 mladých hasičů, to dělá 

celkem 114 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. 

V sobotu 7. března se naše jednotka zúčastnila zaměstnání na stanici Hasičského 

záchranného sboru Zlínského kraje ve Zlíně. Zde nám bylo předáno od 

profesionálních hasičů spousta rad, poznatků co dělat u zásahu a jak úspěšně 

poskytnout první pomoc. Nic se nedělo v učebně, ale bylo nám umožněno vše 

absolvovat v praxi. Nově nám bylo umožněno dohledat zraněnou osobu, za pomocí 

vakuových nosítek ji transportovat do sanity. Mladším a odvážným členům bylo 

umožněno slanění na věži. Naše zásahová jednotka se rozrostla o nového člena a 

strojníka.  

 

Naše druhé zásahové vozidlo Škoda 706 CAS 25, letos vyjelo celkem třikrát. 

Poprvé při oslavách svatého Floriána, kdy se ve zbrojnici konává mše. Podruhé 

k zásahu a potřetí do stanice technické kontroly.   

Naše  první zásahové vozidlo, Tatra 815 CAS 32 najezdilo při pěti zásazích a 

sedmi kondičních jízdách celkem 228 km a spotřebovalo 108 l nafty. S Fordem 

Tranzit se letos najezdilo 3220 km, při spotřebě 320 litrů nafty. Toto vozidlo používají 

i sportovci k dopravě na fotbalová utkání mimo naši obec. Motorová stříkačka PPS 

12 běžela celkem 45 motohodin při spotřebě 340 litrů benzínu. 



 

Letošní rok, ve kterém bylo nejvíce požárů v novodobé historii, nám přinesl 

celkem  pět výjezdů včetně jednoho taktického cvičení. 

 

První výjezd naší jednotky byl 28. května, kdy nás operační důstojník 

Hasičského záchranného sboru vyslal k hašení požáru v obci Racková. Z přijatého 

oznámení se mělo jít o požár lesa. Velitel jednotky proto rozhodl o výjezdu obou 

zásahových cisteren. Po příjezdu na místo požáru bylo zjištěno, že se jedná o požár 

seníku o rozloze asi 10x10 metrů. K likvidaci požáru bylo použito dvou vodních 

proudů a tento byl do deseti minut lokalizován. Po příjezdu jednotky HZS bylo 

požářiště zkontrolováno termokamerou a dohašena skrytá ohniska. Zásoba vody 

v Tatře bohatě stačila a druhá cisterna byla vyslána zpět do zbrojnice. 

 

Druhý výjezd se konal v  pátek 26. června, kdy se kolem osmnácté hodiny 

rozezněla siréna v naší obci, ale i v dalších obcích našeho okrsku. Taktické cvičení 

se letos konalo v obci Hostišová. 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. 

 

Třetí výjezd se konal v pátek 24. července. Mládež musela přerušit nácvik, 

protože hanáckou besedu přehlušila siréna.  Ještě za trvání bouřky jednotka vyjela 

k odstranění stromů směr obec Žeranovice. Operační důstojník přijal oznámení o 

pádu několika ovocných stromů do vozovky mezi obcemi Racková a Martinice. Za 

použití motorové pily jednotka rozřezala a uklidila vzrostlou jabloň, která ležela na 

vozovce. Dále uklidila větší větev z dalšího stromu a zametla vozovku od zbytků 

stromů a ovoce. 

 

Letošní výrazně horké léto vysušilo louky, pole, lesy a zavdalo příčinu 

k velkému počtu výjezdů k požárům. Pro naši jednotku v pořadí čtvrtý výjezd se konal 

ve čtvrtek 30. července. Za obcí Machová došlo k požáru strniště a obilí na 

zemědělském poli směr Otrokovice. Požár se rychle šířil, ale při dostatečném počtu 

hasičů a techniky byl taky rychle uhašen. 

      



Podobný výjezd v pořadí pátý byl naší jednotce vyhlášen ve středu 5. srpna. 

Operační důstojník hasičského záchranného sboru nás vyslal k požáru louky do Zlína 

části Mokrá. I zde došlo, při velkém počtu hasičů a techniky k rychlé likvidaci požáru 

suché trávy a části lesa.  

 

Naše jednotka nikterak nezahálela a dále plnila to, o co byla požádána.  

Pomocí Tatry prováděla dodávku vody ve Zlíně na náměstí Míru, při konání soutěže 

mladých hasičů v rámci konání  Bambifestu. Další dodávka vody byla při konání 

krajského kola požárního sportu ve Zlíně na stadionu mládeže a poslední dodávka 

vody byla již tradičně v Mysločovicích na soutěži mladých hasičů. Tatra byla 

několikrát použita k očištění vozovek a propláchnutí kanalizace. Po získání finanční 

dotace z rozpočtu Zlínského kraje a obce Racková, bylo dokoupeno nové zásahové 

oblečení a přilby pro jednotku.  

 

Nejenže se v letošním roce jezdilo k požárům a po soutěžích, ale taky se 

pomáhalo sportovcům s dětským dnem a prováděla se pravidelná údržba techniky. 

Aby se konala oslava svátku svatého Floriana v hezkém prostředí, bylo rozhodnuto, 

že se vymaluje a uklidí zbrojnice. Obec nakoupila potřebný materiál a pak se již 

začalo pracovat. Nejprve došlo k osekání soklu a následnému zapravení omítky. 

Poté se sešlo několik členů sboru a za dva dny vypadala zbrojnice jako nová. 

 

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. Nově byl proveden i sběr 

vysloužilé elektroniky a elektrospotřebičů. 

 

 

Soutěžní rok nám začal v pátek 1. května, kdy se v obci Hostišová konala 

okrsková soutěž.  Na soutěž na Hostišovou, se ve všech kategoriích, sjelo celkem 18 

družstev našeho okrsku. Družstvo přípravky se přejmenovalo na mladší žáci 

Racková B a na soutěži obsadilo 2. místo, družstvo mladších žáků Racková A 

obsadilo 1. místo. Družstvo starších žáků obsadilo krásné 2. místo. Družstvo 

dorostenek obsadilo 3. místo. Dva poháry a čest reprezentovat na okresní soutěži již 

potřetí za sebou obhájilo družstvo mužů, které na soutěži obsadilo první příčku. 



Soutěž se konala po dohodě v královské disciplíně – požárním útoku.  

 Náš sbor, v letošním roce, na soutěžích reprezentovalo celkem 7 družstev. 

Celkem tři 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 1. místo, na okresním kole místo 

12. V seriálu soutěží Zlínské ligy požárního sportu se družstvo mužů zúčastnilo 

celkem 11 soutěží a obsadilo celkové 19. místo. Nejlepší dosažený čas byl na 

soutěži ve Vrběticích a to: 19,72 s.  

 

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 na Hostišové, družstvo obsadilo třetí místo, na další soutěži 

konané v Sazovicích obsadilo druhé místo. Třetí soutěž se konala na domácím hřišti 

v obci Racková. Ve dvou kolech konaný, netradiční požární útok, nám vynesl třetí 

místo. Stroje jsou stroje a někdy si bohužel postaví svou hlavu a začnou zlobit. 

Bohužel tohle byla příčina našeho nezdaru na soutěži v Loukách, ale nakonec ve 

velké konkurenci družstvo obsadilo čtvrté místo. 

 

Každoroční pořádání pohárové soutěže připadlo na neděli 31. 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 43 družstev se v kategorii mladších žáků postavila 

na bednu následující družstva. 3. místo Tečovice, 2. místo Racková I a 1. místo 

Zádveřice. V kategorii starších žáků bylo umístnění následující: 3. místo Rymice, 2. 

místo Lukov a 1. místo Pravčice. 

 

 Odpoledne začala soutěž mužů, žen a dorostu. Z celkového počtu 62 

družstev bylo následující pořadí. Muži 3. místo Zahnašovice, 2. místo Hradčovice, 1. 

místo Mistřice. Ženy: 3. místo Hřivínův Újezd, 2. místo Racková a místo 1. patřilo 

děvčatům z Bratřejova.  Dorostenci: 3. Sazovice, 2. místo Zádveřice a 1. místo patřilo 

dorostencům z Mysločovic. Dorostenky na 3. místě děvčata z Malenovic, na 2. místě 

děvčata z Kaňovic a na 1. místě děvčata z Rackové. 



Soutěžní neděle přinesla 5 rekordů. Jako první je to čas v kategorii starších 

žáků: 11,30s. Tohoto času dosáhlo družstvo starších žáků z Pravčic. Druhý rekord 

překonali mladší žáci ze Zádveřic s časem 15,14s. Třetí rekord byl na trati mužů, 

která se běží na tři hadice B a to 16,85s. Tohoto času dosáhlo družstvo mužů 

z Mistřic. A rekord tratě byl překonán i v kategorii dorostenci družstvem z nedalekých 

Mysločovic – 16,39s. No a konečně rekord pátý, ten byl v počtu zúčastněných 

soutěžících družstev. Na naši soutěž v kategorii mladých žáků, mužů, žen a dorostu 

přijelo celkem 105 družstev. 

 

Další soutěž, kterou náš sbor letos pořádal byla Pohárová soutěž 

v netradičním požárním útoku určená pro muže starší 35 let. Tato soutěž proběhla 

v sobotu 22. Srpna za účasti 5 družstev, která se mezi sebou utkala dvoukolově ve 

speciálním rackovském požárním útoku. 

 

Pořádání soutěží bylo ukončeno v sobotu 10. října. Náš sbor byl 

spolupořadatelem spolu s Okresním sdružením hasičů ve Zlíně, podzimní části 

Okresního kola hry plamen, které proběhlo v disciplínách Požární útok CTIF a závod 

požární všestrannosti. 

Kulturní rok byl zahájen v sobotu 14. února. Pan medvědář vodil našeho 

statného medvěda po zasněžených uličkách naší obce. Pan medvědář nechodil jen 

sám s medvědem, doprovod mu dělalo asi šedesát masek. Do kroku a k dobré 

náladě nám hrála již osvědčená kapela Malenovjanka. 

 

Mládež zahájila svoji činnost již tradičním výšlapem. Cílem našeho výšlapu byl 

Čertův kámen. Od konce března začal, po krátké pauze, opět fungovat kroužek 

mladých hasičů. Již ostřílení borci se pod vedením instruktorů scházeli v naší 

klubovně a dále na místním fotbalovém hřišti. Příprava na novou sezonu byla ve 

třech družstvech mladých hasičů.  

 

 

V neděli 5. dubna, se zástupci našeho sboru zúčastnili velikonoční mše 

v Žeranovicích. V sobotu 25. 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. 

Jana Nepomuckého v Mysločovicích, sv. Václava v Sazovicích a sv. Michala na 

Machové. 

 

V neděli 3. 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 bývá vždy ve spolupráci s obcí. 

 

Již v roce minulém se začalo s přípravou velké kulturní akce.  Ne jinak tomu 

bylo v roce letošním. Od první členské schůze bylo vše pečlivě projednáváno a 

zajišťováno. Ve spolupráci s obcí Racková pořádal náš sbor Hanácké odpoledne. 

Příprava takovéto velkolepé akce spočívala v nácviku tančení hanácké besedy, 

zajištění kapely, hanáckých krojů, občerstvení a mnoho dalších věcí. Taktéž se 

vypracovala předloha plakátu, který po vytisknutí na tuto akci zval občany v obci, ale 

taky občany obcí sousedních.  

 

 Podle předem stanoveného scénáře se taky vše odehrávalo. V sobotu 25. 

července byl sraz všech účinkujících u zbrojnice. Ve 13 hodin bylo Hanácké 

odpoledne zahájeno. Na křižovatce před obecním úřadem byla zatančena hanácká 

beseda. Mladé tanečníky, kterých bylo celkem 32, doprovázela vynikající kapela 

Zdounečanka. 

 

 Poté se průvod vydal po vsi. Slavnostní průvod prošel celou vesnici, kde zval 

občany na večerní taneční zábavu a pak dorazil na hřiště. Zde byla opět zatančena 

hanácká beseda a večer se konala taneční zábava. Hanácké odpoledne se v naší 

obci konalo podruhé. Poprvé se tak stalo v roce 2005 a podruhé v roce letošním.  

Mnohem větší akce, Hanácké právo se u nás konává jednou za deset let.  Hanácké 

odpoledne se koná, aby se po pěti letech připomněla tradice krojovaných akcí a také 

proto, aby se mladí naučili tančit besedu a ukázali se na veřejnosti v krojích. 

 

 

 

 



Tak jako každoročně, tak ani letos jsme nezapomněli na naše jubilanty. 

Šedesát let oslavila sestra Jiřina Zívalíková a za pár dnů oslaví sestra Věra Kaňová, 

šedesát pět let oslavila sestra Jana Pospíšilová a taky šedesát pět let oslavil bratr 

František Urban. Sedmdesát let oslavila sestra Marta Cholastová a dále sedmdesát 

let oslavil náš čestný člen sboru František Žůrek. Našim nejstarším členem je bratr 

František Adamík, který letos oslavil osmdesát dva 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 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 všechny 

zveme. 

 

Sestry, bratři hasiči, Vážení hosté, tolik zpráva o činnosti našeho hasičského sboru 

za rok 2015.  

 

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 2016. 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/

