
 SDH RAŠKOV  

 
Dne 5.1.2013 se konala v prostorách KD Bohdíkov valná hromada SDH. Valnou hromadu 

zahájil starosta sboru bratr Adolf Fleischer. Byli přivítáni zástupci obce Bohdíkov, pan starosta 

ing.Luděk Hatoň .  Za OSH Šumperk člen výkonného výboru Antonín Havlas, pan Ing.Ošťádal ,pan 

Hlásný za okrsek a zástupci SDH Komňátka , SDH Bohdíkov a patron naší zásahové jednotky pan 

Antonín Dus z HZS OL stanice Šumperk. Dále se schůze řídila předem stanoveným  programem. 

Jednatelem SDH Raškov byla přednesena zpráva o činnosti sboru za rok 2012, ve které byla 

zhodnocena činnost zásahové jednotky a dále práce celého sboru, zpráva o stavu finančních 

prostředků a revizní zpráva. Na této valné hromadě byly také stanoveny úkoly sboru na rok 2013. 

Po projednání všech zadaných bodů VVH se konalo malé občerstvení pro všechny zúčastněné. 

 Z výroční zprávy:  K dnešnímu dni má naše členská základna zaregistrováno 23 členů 

činných a cca 17 členů přispívajících. Z těchto čísel je patrné, že rok od roku naše členská základna 

míří k nižším číslům. Příčinou je vysoký průměrný věk našeho sboru. 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 tak, jako každým 

rokem, účastnil okrskové soutěže v požárním sportu. V roce 2012 se kolo okrskové soutěže konalo 

v Rudě nad Moravou, a účastnilo se 6 družstev. Naše družstvo se umístilo na 5. místě s časem 

požárního útoku 29 vteřin. V roce 2012 se SDH věnovalo hlavně plnění zadaných úkolů z VVH z 

roku 2011. Musím říci, že se nám tyto úkoly plnily těžce, ale přece. 

V roce 2012 bylo zakoupeno 5ks zásahových přileb GALLET SF ochranné kukly, osobní 

svítilny a 4ks dýchacích přístrojů SATURN 7. Vše bylo zakoupeno za finanční podpory obce 

Bohdíkov. Čtyři členové jednotky v roce 2012 absolvovali dvoudenní kurz nositele dýchací 

techniky na stanici HZS v Šumperku, kde se podrobili jak teoretickému, tak praktickému výcviku a 

získali certifikát nositele DT. V roce 2012 jsme jako jednotka vyjížděli k několika mimořádným 

událostem v katastru obce Bohdíkov. 

4.1.2012 k požáru nákladního automobilu na silnici Raškov Hanušovice. 

5.1.2012  technická pomoc při likvidaci spadlého stromu 

20.3.2012 požár, zahoření stropu rekreační  chaty Komňátka – planý poplach 

31.3.2012 technická pomoc při odstranění spadlých stromů  u lomu Bohdíkov 

31.3.2012  technická pomoc kontrola měření na hladiny stanice Raškov Dvůr 

10.5.2012 požár lesního porostu Kraví důl – planý poplach 

17.11.2012 k zahoření komínu u Brýdů v Bohdíkově 

29.12.2012 k požáru Restaurace pod Horou 

K uvedeným událostem jsme vždy vyjížděli včas a v dostatečném počtu. Všechny tyto 

události se obešly bez zranění a s minimální škodou na majetku. Mimo jiné jsme byli nápomocni při 

likvidaci vzrostlých stromů u pensionu Měšťan v Komňátce a několikrát jsme během roku na žádost 

starosty vyjížděli k čištění místních komunikací při stavbě kanalizace. 

Dovolte mi, abych závěrem této zprávy poděkoval jménem SDH Raškov, jménem velitele 

družstva a velitele jednotky všem, kdo se jakýmkoli způsobem podílel na likvidaci nečekaných 

událostí a na samotném chodu jednotky a sboru v roce 2012 a popřál hodně elánu a sil do roku 

příštího. 

Děkuji také jménem JSDH Raškov za nemalou finanční podporu obci Bohdíkov, 

zastoupenou starostou panem ing. Luďkem Hatoněm, která nám byla v roce 2012 poskytnuta. 

 

 

                                                                                                   Luděk Brostík jednatel SDH 


