
Zpráva o činnosti kolektivu MH SDH Racková za rok 2017  
 

 

    Zahájení nové sezony pro naše MH začalo ve složení starší A tým a starší B tým, který 

přešel z kategorie mladších. Družstvo mladších žáků pokračovalo ve stejném složení jako v 

sezoně 2016. Družstvo přípravky taktéž ve stejném složení. A již nás na některých soutěžích 

reprezentovalo jako B tým mladších. 

 

Kolektivy mládeže nezahálely ani v zimní přestávce a v rámci pravidelných schůzek 

v klubovně hasičské zbrojnice připravily výtvarná díla do soutěže Požární ochrana očima dětí.     

Činnost ve zbrojnici pokračovala teoretickou přípravou a v měsíci únoru přípravou na 

odborky, které úspěšně absolvovalo 6 členů a přípravou na jarní kolo Hry Plamen, která 

plynule přešla v dubnu na praktický nácvik disciplín na okresní kolo hry plamen na místním 

fotbalovém hřišti. Celý květen se již trénink plně věnoval hlavně nácviku požárního útoku na 

okrskové kolo a samozřejmě na každoroční regionální Středomoravský pohár a okresní 

Zlínskou ligu, kde jsme si stanovili vysoký cíl umístění na stupních vítězů družstva mladších, 

družstvo starších A taktéž zaútočit na nejvyšší příčky v jednotlivých ligách. Družstvo B starší 

mělo za úkol sbírat zkušenosti v plném soutěžním nasazení. 

       Soutěžní rok začal v květnu okrskovým kolem v Sazovicích. Na tomto závodě jsme 

sklidili veliký úspěch, který předznamenal očekávání na dobrou sezónu. Konkrétně 

v kategorii mladší žáci jsme zvítězili a starší družstvo „B“ překvapivě získalo vítězství a starší 

A po drobné chybě obsadilo 3. místo. 

Předposlední květnový víkend nás čekal sobotní studený den na plamenu v Otrokovicích. 

Pečlivá příprava byla poznat a výsledky se dostavily: starší žáci skončili celkově v Plamenu 

na pěkném 8. místě a mladší na výborném 3. místě v rámci celého okresu Zlín. 

     V neděli se již naplno rozběhly ligové soutěže. Tradičně Rymice začaly slibně (1. místo 

starší družstvo A, B 7. místo a mladší 8 a 9 místo) další víkend ráno Záhlinice (2. místo A, B 

družstvo sedmé, mladší 3. místo) a Lhota u Malenovic Starší A 4. místo a mladší 7. místo. 

Tyto výsledky nám daly naději na úspěch na domácí soutěži další den. 

V neděli na domácí půdě v Rackové se prostě nevyhrává.  Ml. A pěkné 3. místo a starší  

6. místo.  

Další soutěže šly jeden víkend za druhým, kde jsme celkově vybojovali tyto výsledky: 

 

družstvo A mladší nejlepší čas sezony 15,65 s 

1. místo 1x 

2. místo 1x 

3. místo 4x 

 

Družstvo Starší A nejlepší čas 13,87 s 

1. místo 3x 

2. místo 3x 

3. místo 2x 

 

Družstvo B starší nejlepší čas 16,18 s 

 

Družstvo přípravky nejlepší čas 25,91 s 

 

       K výsledkům všech družstev bych vyzvedl jejich bojovnost a snahu a zúčastnili se téměř 

všech 19 závodů v plném stavu 4 družstev v počtu 28 členů, za což si Racková vysloužila 

průpovídku „VÁM  BY  SE OPLATIL AUTOBUS“ a přijela Racková zase bude zmatek. 



       Nejúspěšnějším družstvem letošního roku bylo družstvo starších žáků „A“, kterým se sice 

nepodařilo zlepšit ve STMPM a se ziskem 104 bodů obsadily 3. Místo a ve ZLMH se ziskem 

74 bodů pěknou bramboru: 4. místo. Ukázalo se, že konkurence prostě nespí. Ani družstvo 

„B“, nezůstalo pozadu a v konkurenci zkušenějších soupeřů získalo ve STMPM celkové  

10. místo se ziskem 35 bodů a ve ZLMH 14. místo se ziskem 18 bodů. Splnili úkol sbírání 

zkušeností a doplnění A týmu pří absenci závodníků.  

Taktéž u kategorie mladší jsme měli vyšší cíle, ale v celkovém součtu, kdy závodilo i 30 

družstev mladších, tak jsme zůstali na špici. Obsadili jsme ve STMPM pěkné 4. místo se 

ziskem 81 bodů a ve ZLMH taktéž bramboru: 4. místo se ziskem 83 bodů. 

 

 

Závěr sezony jsme si zpestřili a zúročily celoroční výkony na nočních závodech v Záhlinicích, 

kde jsme odsadili v obou kategoriích pěkná 3. místa a na odložené prestižní Bochořské sově  

v Bochoři u Přerova jsme závodili v kategorii starší družstvo A: 13. místo a B 23. místo 

z celkové účasti 50 družstev bylo to pěkné a studené zakončení této sezony.  

 

14. října jsme zakončili soutěžní rok podzimním kolem Hry Plamen, které se konalo v Lipové 

a zúčastnila se jej obě naše družstva. Mladší jsou po podzimní části nadějném na 4. místě a 

starším patří průběžné 6. místo, kde se opět zúročila pevná a poctivá příprava na tuto soutěž.  

 

Děkuji trenérům mladších žáků Jitce Matuškové, Tomášovi Matuškovi, Michalovi Staňkovi a 

Jarkovi Kaňovi za celoroční práci s mladými hasiči. 

Děkuji také rodičům, kteří se podíleli na dopravě všech našich dětí na soutěže. 

 

Plánem na další rok je bojovat o špici u mladších žáků ve stávajícím složení a vytvořit nové 

družstvo starších žáků ze stávajících členů. 

Děkuji za reprezentaci naší obce Danielu Žůrkovi a Zuzce Lukovicsové,  kreří pro svůj věk už 

nemůžou pokračovat v žácích a doufám, že budou dále aktivně pokračovat v práci u 

dorostenců, či v družstvech dospělých. 

Bude nás to stát hodně úsilí a nemalé finanční prostředky, ale věřím, že i z řad rodičů se 

najdou noví srdcaři a na toto odvětví nám rádi přispějí alespoň svou kladnou podporou dětí do 

tohoto sportu. 

Vždyť je tohle jediný, spolu s fotbalisty, organizovaný kroužek pro kluky a holky školního 

věku u nás v obci, kde i škola stále v tomto směru zaostává. 

 

Poděkování v neposlední řadě patří také poskytovatelům finančních dotací na činnost: Obci 

Racková, MŠMT a Zlínskému kraji.  

 

Závěrem roku pořádáme, a tímto vás také zvu, jako obvykle výšlap mladých hasičů, který se 

letos uskuteční ve čtvrtek 28. 12. 2017. 

 

Děkuji za pozornost. 

 

Vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Racková Vlastimil Krejsa  


