Výroční zpráva SDH Raškov
2011
Bratři, sestry, vážení hosté
Vítám Vás, na dnešní VH SDH Raškov a dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil
s činností našeho sboru v roce 2011.
K dnešnímu dni má naše členská základna zaregistrováno 23 členů činných a cca 18
členů přispívajících.
Členové SDH se scházeli v průběhu roku na členských a výborových schůzích a to
každý první pátek v měsíci.
V průběhu roku se členové SDH věnovali především běžné údržbě letního areálu
Podhradí, Hasičské zbrojnice a hlavně údržbě svěřené techniky a výstroje.
SDH Raškov se, jako každým rokem, účastnil okrskové soutěže v požárním sportu. V
roce 2011 se kolo okrskové soutěže konalo v areálu SDH v Hosticích a účastnilo se 6
družstev. Naše družstvo se umístilo na 6. místě s časem požárního útoku 30 vteřin. Za tento
výkon patří všem zúčastněným pochvala a věřím, že v roce příštím se opět posuneme k
lepším časům.
V červenci proběhly v areálu Podhradí oslavy 130-tého výročí založení SDH Raškov.
Na těchto oslavách bylo předáno některým členům našeho sboru čestné uznání a
vyznamenání za příkladnou práci a věrnost. Náš dlouholetý člen pan Straka František
obdržel ocenění Svatého Floriána patrona hasičů. Dále zde bylo k vidění technické vybavení
jak našeho sboru, tak profesionální jednotky ze stanice Šumperk, JSDH Temenice a
Hanušovice. Jednotka z Hanušovic zde pro zpestření odpoledne předvedla vyproštění
zaklíněné osoby z havarovaného vozidla. Myslím si, že jsme se na tyto oslavy dobře
připravili a celý průběh oslav jsme organizačně zvládli. Počasí se, snad díky Floriánovi
vydařilo, a proto můžeme oslavy hodnotit jako zdařilé.
V roce 2011 nezahálela ani zásahová jednotka našeho sboru.
Byla dovybavena vozidlovou radiostanicí Motorola GM 360 a dvěma kapesními
radiostanicemi Motorola GP 340. Zakoupení těchto radiostanic nám umožnilo lepší a
rychlejší komunikaci jak s operačním střediskem HZS, tak mezi námi při samotném zásahu.
Automobil CAC 25 byl doplněn o automatický dobíječ autobaterie a výstroj jednotky byla
dovybavena pěti páry zásahových rukavic.
Všichni její členové se museli podrobit pravidelné zdravotní prohlídce. Absolvovali jak
teoretické, tak praktické školení mužstva , které se konalo i na stanici HZS Šumperk, kde se
dozvěděli od našeho patrona Antonína Duse několik základních pravidel chování, ale taká
zkušeností u zásahu .Mohli si také prakticky vyzkoušet práci s radiostanicí jak vozidlovou ,
tak kapesní a navázat spojení s operačním střediskem.Bylo také možné na vlastní kůži
vyzkoušet sebezáchranu nad volnou hloubkou za pomocí lana a opasku nebo pomocí
hadice.
Velitel družstva a velitel jednotky se zúčastnili povinného dvoudenního školení
velitelů, rovněž na stanici Šumperk. Strojníci jednotky absolvovali dvoudenní kurz strojníků v
hasičské škole v Jánských Koupelích. Všichni zúčastnění tyto kurzy absolvovali na výtečnou
a mohou své získané zkušenosti zúročit ve svých funkcích a předat také svým kolegům v
jednotce.
Domnívám se, že jsme tímto všechny úkoly, které jsme si stanovili na minulé valné
hromadě na rok 2011 společnými silami splnili a jsme připraveni plnit další úkoly, které si
stanovíme na valné hromadě dnes pro rok 2012.
Mimo úkoly, které jsme si sami zadali, jsme také plnili při záchraně osob a majetku v katastru
naší obce.
Jednotka sboru byla v roce 2011 povolána celkem sedmkrát.
11.3.2011 k požáru stropního prostoru novostavby v Bohdíkově.

29.3.2011 k požáru hospodářské budovy v Bohdíkově
7.4.2011 k technické pomoci na odstranění spadlých stromů na silnici Bohdíkov - Ruda.
7.7.2011 k technické pomoci k likvidaci vosího hnízda na objektu pensionu Měšťan v
Komňátce.
22.7.2011 jednotka povolána krizovým štábem obce Bohdíkov na pomoc při záchraně osob
a majetku při povodni.
22.10.2011 k zatím v poslední době největšímu požáru k požáru autodílny a stolárny v
Aloisově dvoře. Při likvidaci požáru se podílelo šest jednotek.
23.10.2011 k znovu vznícení prostoru autodílny v Aloisově dvoře
Jednotka také během roku prováděla na žádost starosty obce čištění místních komunikací.
To, že musíme být vždy připraveni, svědčí i to, že za první uplynulý týden v tomto
roce jsme vyjížděli již dvakrát a to k požáru nákladního automobilu a odstranění spadlých
stromů na silnici Bohdíkov Ruda.
Dovolte mi, abych závěrem této zprávy poděkoval jménem velitele družstva a velitele
jednotky všem, kdo se jakýmkoli způsobem podílel na likvidaci těchto událostí a na
samotném chodu jednotky a popřál hodně elánu a sil do roku 2012.
Jak se nám tyto mimořádné události podařilo zvládnout, to s námi musí zhodnotit jak náš
zřizovatel Obec Bohdíkov, tak i samotní občané obce.
Úplně na závěr mám milou povinnost, poděkovat jménem pana Aloise Matýse z
Bohdíkova všem zasahujícím hasičům z naší jednotky, kteří se podíleli na likvidaci požáru
autodílny za dobře odvedenou práci.
Jednatel SDH Raškov
Luděk Brostík

