Racková 24. 11. 2012
Výroční zpráva pro Valnou hromadu
Sboru dobrovolných hasičů v Rackové za rok 2012
Vážené sestry, bratři hasiči, vážení hosté, dámy a pánové, vážená mládeži,
dovolte mi, abych na dnešní Výroční valné hromadě za rok 2012, zhodnotil
výsledky práce našeho Hasičského sboru od poslední Valné hromady, která se
konala 26. listopadu 2011.
Náš sbor má k dnešnímu dni 44 mužů, 21 žen a 27 mladých hasičů, to dělá
celkem 92 členů. V letošním roce se uskutečnilo 12 členských schůzí s průměrnou
účastí 25 členů a 16 výborových schůzí za průměrné 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 máme nově vyškolené
dva strojníky. 22. dubna 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. Dále nám bylo dopřáno natáhnout vodní vedení do čtvrtého
patra a slaňování z věže. Naše zaměstnání bylo ukončeno prohlídkou techniky,
určenou pro zásahy a likvidaci dopravních nehod.
Naše stařičké zásahové vozidlo Škoda 706 CAS 25 letos již nevyjelo
k žádnému zásahu. Vyjelo při jednom cvičení a dvou kondičních jízdách. Při tomto
ujelo 53 km a spotřebovalo 20 litrů nafty. Naše 706 byla zaparkována do jiné garáže
a stala se tak nejmladší ve sbírce veteránů. Na její místo bylo zaparkováno jiné
zásahové vozidlo. Velký pátek, 6. dubna, byl pro nás opravdu velký. Protože nám
byla bezplatným převodem darována, u profíků vysloužilá, ale pro nás jako nová
Tatra 815 CAS 32. S Tatrou se najelo při třech zásazích a osmi kondičních jízdách
celkem 480 km a spotřebovalo se 210 l nafty. S Fordem Tranzit se letos najezdilo
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2524 km, při spotřebě 210 litrů nafty. Toto vozidlo používají i sportovci k dopravě na
fotbalová utkání mimo naši obec a obecní úřad. Motorové stříkačky PPS 12 běželi
celkem 18 motohodin při spotřebě 90 litrů benzínu.
V pátek 25. května se konal první, ostrý, výjezd naší Tatry. V 17:30 hodin nám
byl vyhlášen poplach a naše jednotka vyjela na pomoc s hašením největšího požáru
lesa u města Bzenec v okrese Hodonín. Za tento zásah se nám dostalo poděkování
a ocenění z rukou hejtmana Jihomoravského kraje a ministra vnitra.
Druhý výjezd se konal v rámci našeho okrsku a to v úterý 26.června v 15: 34
hodin, kdy naše jednotka vyjela na požár suchých větví na skládce u rybníka v obci
Machová.

V pořadí třetí výjezd se konal 5. října v 9 hodin, kdy naše jednotka

provedla očištění místní komunikace v naší obci od nánosů bláta po noční bouři.
Připravenost naší zásahové jednotky byla prověřena 26. června, kdy se
konalo v obci Sazovice prověřovací cvičení našeho okrsku.
V průběhu roku došlo k zakoupení několika kusů vycházkových obleků pro
naše členy. Byla opravena a natřena nádrž na vodu. Doplněna Tatra materiálem pro
zásahy a jednotka byla seznámena s obsluhou cisterny. V pátek 13. dubna jsme pro
místní Mateřskou a Základní školu uspořádali, dle vzoru profíků, den otevřených
dveří. Tato akce se osvědčila a byla hodnocena velmi kladně. I v letošním roce jsme
na podzim provedli sběr železného šrotu, čímž si vylepšujeme náš roční rozpočet.
Částečně se nám podařilo složit nové družstvo mužů a zacelit vzniklou propast. Kluci
mají za sebou několik soutěží a já jim přeji, ať vydrží a reprezentují náš sbor.
Soutěžní rok nám začal 12. května, kdy jsme se zúčastnili prvního kola
požárního sportu v obci Sazovice. Mladší žáci skončili na 1. místě, starší žáci na 2.
místě. Muži skončili na velmi hodnotném 2. místě. Letos se domů nejelo ze Sazovic
s prázdnou, ale každé družstvo si dovezlo krásný pohár.
27. května jsme na místním fotbalovém hřišti uspořádali tradiční pohárovou
soutěž. Dopoledne měřili své síly a umění mladí hasiči. Soutěže započítávané do
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Středomoravského poháru mládeže a Zlínské ligy požárního sportu se zúčastnilo 40
družstev mladých hasičů. Kategorii mladších žáků vyhrálo družstvo mladých hasičů
z Provodova, 2. místo z Loučky a 3. místo z Malenovic. Naše družstvo mladších
žáků obsadilo 13. místo.
Kategorii starších žáků vyhrálo družstvo mladých hasičů z Rymic A, 2. místo
ze Sazovic a 3. místo z Mysločovic. Naše družstvo starších žáků skončilo na 6.
místě.
Odpolední soutěže dospělých a dorostu se zúčastnilo celkem 50 družstev.
Kategorii žen vyhrály holky z Hřivínového Újezdu, 2. místo z Drnovic a 3. místo
patřilo holkám z Velkého Ořechova. Soutěž mužů vyhráli hasiči z Vések A, 2. místo
z Hřivínového Újezdu a 3. místo ze Zahnašovic.
Dorostenky byly na bedně následovně: na 1. místě Lhota, 2. místo družstvo
složené z obcí Hřivínův Újezd a Kaňovice, 3. místo patřilo děvčatům z Malenovic.
Dorostenci se seřadili na bedně následovně: 1. místo družstvo hasičů složené z obcí
Hřivínův Újezd a Kaňovice, 2. Sazovice a 3. příčka patřila domácím.
Pořádání soutěže nás zaujalo a tak se konala u nás v Rackové ještě jedna.
Soutěž starších pánů nad 35 let s PS 8, se konala na místním hřišti poslední
prázdninovou sobotu. Netradičně pojatá soutěž přinesla hezkou podívanou. Soutěže
se zúčastnilo pět družstev a pohár včetně bečky piva, za první místo, si odvezli kluci
z Louk. Naše dvě družstva obsadila místa třetí a páté. Dále se družstvo starších
pánů zúčastnilo soutěží v Loukách a Sazovicích. V Loukách se nám moc dobře
nevedlo, ale ze Sazovic jsme si přivezli Floriánka a bečku piva za první místo. No a
protože nejsme žádní lakomci, tak se o ni dneska s Vámi dělíme. Mohu konstatovat,
že se nám letos dařilo a obzvlášť v Sazovicích, odkud se přivezlo: celkem tři poháry,
litr slivovice, soška Floriánka a již zmíněná bečka piva.
Mládež zahájila sezonu tradičním vánočním výšlapem. Tentokrát výšlap
směřoval na Zboženské rybníky. Výšlap se již stal neodmyslitelnou součástí naší
činnosti. Tentokráte se ho zúčastnilo asi sto lidí. Jarní přípravu na soutěže
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v požárním sportu mládež zahájila v dubnu. Soutěží se vcelku pravidelně zúčastnilo
jedno družstvo starších a jedno družstvo mladších žáků. V seriálu soutěží Zlínské
ligy mladých hasičů, se naši starší žáci zúčastnili dvanácti soutěží a celkově obsadili
pěkné šesté místo. Mladší žáci se zúčastnili devíti soutěží a celkově obsadili osmou
příčku. V soutěžích zařazených do Středomoravského poháru mládeže se družstvo
starších žáků zúčastnilo jedenácti soutěží a celkově obsadili desáté místo, družstvo
mladších žáků se zúčastnilo celkem deseti soutěží a celkově obsadili jedenácté
místo. V sobotu 13. října, naše družstvo starších obsadilo 11. místo v podzimní části
Okresního kola hry Plamen.
Zde je třeba poděkovat našim dvěma, již dlouholetým mládežníkům a jejich
dvěma asistentkám. Pomocná ruka byla podána i z řad rodičů dětí, za což taktéž
děkujeme.
Kulturní rok jsme zahájili 18. února tradičním voděním medvěda. Po
zasněžených uličkách naší obce, za doprovodu asi 50 masek, pan medvědář vodil
statného medvěda. Do kroku a k dobré náladě nám hrála již osvědčená kapela
Malenovjanka.
28. dubna jsme se společně s bratry ze Žeranovic, Horního Lapače a Martinic
zúčastnili 19. hasičské pouti na Svatém Hostýně.
6. 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.
Nově bylo do programu zařazeno vysvěcení a slavnostní předání Tatry.
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.
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Tak jako každoročně, tak ani letos jsme nezapomněli na naše jubilanty.
Kulatou šedesátku letos oslavili bratři: Stanislav Michaliga, Jaroslav Zívalík. Miroslav
Kubíček a Jaroslav Janál. Významnou sedmdesátku letos oslavili bratři: František
Gába, Stanislav Kubíček a Josef Staněk. Našim nejstarším členem je bratr František
Adamík, který letos oslavil 79 let. Smutnou událostí v letošním roce bylo naše
rozloučení s bratrem Václavem Žákem, který naše řady opustil v září, po těžké
nemoci.
Aktuální dění mohou naši občané a příznivci sledovat na nástěnce v centru
obce. Především pak i na našich webových stránkách www.sdhrackova.cz. O tuhle
agendu úspěšně pečuje bratr Michal Staněk, který se pravidelně zúčastňuje coby
rozhodčí soutěží v požárním sportu a akcí pořádaných Okresním sdružením.
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, Vážení hosté, tolik zpráva o činnosti našeho hasičského sboru
za rok 2012.
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
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hasičského odhodlání v novém roce 2013. A pod heslem: ,,bohu ke cti a bližnímu ku
pomoci´´ abychom se zde za rok opět všichni ve zdraví sešli.

děkuji Vám za pozornost.
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