
VALNÁ HROMADA SDH RAŠKOV 2013 
 

Dne 4.1.2014 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, místostarosta pan Petr Vokurka, 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 2013, 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 2014. Po projednání všech zadaných bodů VVH se konalo malé 

občerstvení pro všechny zúčastněné. 

                                                                                        Luděk Brostík (jednatel SDH) 

                        

                             Výroční zpráva SDH Raškov  2013 
Bratři, sestry, vážení hosté 

Vítám Vás na dnešní VVH SDH Raškov a dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil 

s činností našeho sboru v roce 2013. 

   K dnešnímu dni má naše členská základna zaregistrováno 24 členů činných a cca 14 

členů přispívajících. V roce 2013 byli přijati noví členové do našeho sboru a to od 1.1.2013. 

Jsou to Jiří Láhola a Luděk Brostík ml. I v roce 2014 se budeme snažit posílit naše řady, což 

bylo i jedním z úkolu, které nám vyplývají z minulé VVH konané 5.1.2013. Na poslední 

výborové schůzi konané dne 6.12.2013 jsme předběžně projednali vstup dalšího vážného 

zájemce do SDH, který také projevil zájem o práci v zásahové jednotce. Je to pan Vinkler 

Lukáš. Proto nyní prosím členy návrhové komise, aby do návrhu zařadili bod přijetí nového 

člena do SDH a JSDH Raškov a to od 1.1.2014 a žádám všechny členy, aby o přijetí člena 

hlasovali. 

   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.  

   V roce 2013 se SDH i JSDH  věnovala hlavně plnění zadaných úkolů z VVH z roku 

2012. Tak jako v roce minulém 2012 tak v roce 2013 se nám některé úkoly, které jsme si sami 

zadali, podařilo splnit. Některé z části a některé, jako vždy vůbec. Bylo to z důvodů 

nečekaných, ale také z důvodů vlastních. Proto budu muset být u hodnocení plnění některých 

bodů usnesení z VVH 2012, byť nerad, opět kritický. 

   Takže mi nyní dovolte, abych krátce zhodnotil plnění zadaných úkolů z VVH 2012, a 

poté práci našeho sboru a jednotky v roce 2013. V usnesení z minulé VVH konané 5.1.2013 

bylo schváleno 14 bodů. Z toho bylo zadáno 7 úkolů jak pro sbor, tak pro jednotku. 

Bod č.6 - Účast na okrskové soutěži v požárním sportu. 

Hned první bod a jak sami dobře víte, propadák nejvyššího kalibru.  V roce 2013 se 

náš sbor vůbec neúčastnil okrskové soutěže i přes to, že si nevedeme zrovna nejhůř. Za sebe 

můžu říci, že jsem již díky samotnému  přístup k přípravám, viděl celou účast na soutěži 

černě, ale ve skrytu duše jsem doufal, že jsme si všichni z minulé zprávy, kterou sem zde četl 

vzali alespoň  nějaké ponaučení, šáhli si do svědomí a zkusili ze sebe vydat ještě něco víc. Ale 

bohu žel. Vím, že veškerou činnost, jak ve sboru, tak v zásahové jednotce všichni plníme 

dobrovolně a bez jakékoli finanční motivace a co je nejhorší, na úkor našeho volného času, 

kterého máme v dnešní uspěchané době všichni, jak tady sedíme, určitě nedostatek. Myslím 

si, že  jsme se pro tuto práci rozhodli dobrovolně, snad proto, že nás to baví a měli by jsme se 

podle toho chovat. Vím také, že v případě mimořádné události se mohu na všechny, jak tady 



sedí, spolehnout. K události vyjedeme a svou práci dobře odvedeme. Proto mi není jasné, proč 

to nemůže fungovat při soutěži, v požárním sportu. Vždyť i to je součástí fyzické přípravy 

jednotky. Takže prosím o chvilku zamyšlení každého z nás. Vezměme si ponaučení do 

budoucna a doufám, že se to již nebude opakovat.  

Bod č.7 - Oprava zásahového vozidla 

Tento bod není splněn. Na vozidle byly prováděny pouze opravy a údržba spojená se 

samotným provozem. Větší oprava je přesunuta na zimní měsíce. Budou provedeny 

karosářské práce a montáž hadicového navijáku do zadní části CAS. 

Bod č.8 - Obnovit lékařské prohlídky členů JSDH 

Všichni členové se podrobili lékařským prohlídkám v rozsahu dle svého zařazení 

v jednotce a jsou platné na další dva roky. 

Bod č.10 - Velitel provede periodické školení mužstva v rozsahu 40h 

Tento úkol byl splněn. K dnešnímu dni absolvovali všichni členové jednotky základní 

školení, které je nutné pro samotný vstup do jednotky a také cyklické školení v rozsahu 

40hodin ročně. Témata pro rok 2013 byla proškolena. Záznamy o školení jsou uloženy 

v dokumentaci JSDH Raškov. Na poslední poradě velitelů konané v Šumperku, které jsem se 

účastnil já a velitel jednotky, bylo připomenuto, že pravidelné školení členů jednotky je 

nedílnou součástí pro samotnou práci jednotky, při mimořádných událostech, a bude u 

jednotek, které jsou zařazeny v plošném pokrytí kraje kontrolováno. V případě, že 

absolvování tohoto školení nebude evidováno a v pořádku bude tato skutečnost projednána se 

zřizovatelem jednotky a v případě neúspěchu bude navrženo zrušení jednotky. Doufám, že se 

nás to týkat nebude a jak velitel jednotky, tak velitelé družstev budou dbát na kvalitu a 

pravidelnost školení. Proto vás všechny žádám, aby jste k tomuto tématu získávání odbornosti 

a periodického školení přistupovali opravdu zodpovědně. 

Bod č.11 - Pokračovat v údržbě stavebních objektů 

V roce 2013 byly provedeny úpravy požární zbrojnice. Byly provedeny nové rozvody 

elektroinstalace pro připojení akumulačního vytápění prostor garáže včetně elektroměrového 

rozvaděče.  Dále byla plánovaná montáž druhých garážových vrat, ale z důvodu nedodání se 

přesouvá na rok příští. 

Bod č. 12 - Výstavba přístřešku pro dopravní automobil 

Tento bod jsme společně řešili na několika členských schůzích a byl několikrát 

přehodnocen. Nakonec jsme se dohodli, že dopravní automobil bude umístěn v prostorách 

vytápěné garáže CAS a místo přístřešku se vybuduje zázemí pro jednotku, které momentálně 

nemáme. Zázemí, které nám v současné době chybí, poslouží jako šatna a společenská 

místnost. Tento bod je stále v jednání. Z naší strany bude zpracován návrh na stavbu a poté 

předložen našemu zřizovateli se žádostí o schválení a finanční podporu na samotnou 

výstavbu, kterou chceme provést své pomoci. Věřím, že najdeme společnou cestu a stavba se 

co nejdříve zrealizuje, moc by nám to pomohlo. 

Bod č. 14 - Námětové cvičení v budově ZŠ Bohdíkov 

Dne 27.5.2013 proběhlo taktické cvičení JSDH Raškov a HZS OL kraje stanice 

Šumperk. Poplach byl vyhlášen v 9:10 hod. ředitelkou ZŠ Bohdíkov, paní Alenou 

Vokurkovou. Cvičení bylo zaměřeno na kontrolu činnosti pedagogického sboru ZŠ Bohdíkov 

při evakuaci žáků školy v případě vypuknutí požáru v objektu školy a součastně prověření 

činnosti místní jednotky SDH. Byl nasimulován požár plynové kotelny, která je umístěna v 

přízemí budovy školy, a za pomocí zakuřovacího zařízení byl prostor školy zakouřen 

nezávadným kouřem, aby daná situace připomínala skutečný požár. Po vypuknutí 

simulovaného požáru byla tato skutečnost nahlášena ředitelkou školy na operační středisko 

HZS OL. Na celé taktické cvičení dohlížel velitel HZS OL kraje stanice Šumperk ing. mjr. 

Karel Ondruch, který po ukončení akce kladně zhodnotil jak činnost pedagogického sboru, 

tak samotnou činnost dobrovolné i profesionální jednotky.    



 

Závěrem bych chtěl poděkovat jménem JSDH Raškov našemu zřizovateli Obci 

Bohdíkov, ředitelce ZŠ Bohdíkov, že nám toto taktické cvičení umožnili, a také panu 

Antonínu Dusovi, veliteli družstva, a našemu patronovi z HZS OL kraje stanice Šumperk, 

který nám pomohl celou akci naplánovat a po technické stránce zastřešit. 

 

To je vše k úkolům z roku 2013. 

Rok 2013 přinesl další úkoly, které se musely průběžně plnit. 

Členové jednotky se účastnili různých kurzů a školení. 

Dne 12.1.2013 absolvoval kurz velitele družstva a získal osvědčení velitele družstva pan 

Libor Fleischer. 

Dne 19.1.2013 absolvoval kurz strojníka  a získal osvědčení strojníka pan Lukáš Brokeš. 

Dne 19.10.2013 absolvoval kurz nositele dýchací techniky a získal osvědčení pan Radek 

Cink. 

Tímto všem jmenovaným děkuji a přeji hodně zdaru při plnění úkolů na těchto pozicích. 

Dne 12.10.2013 jsme se účastnili pravidelného školení na stanici HZS OL Šumperk, kde se 

procvičovalo sebe jištění  a používaných uzlů v požární ochraně. 

 

Co se týká mimořádných událostí byl rok 2013 nad míru klidný. Byl pouze jeden 

výjezd k požáru lesa v Kravím dole. A to dne 9.8.2013. 

Dále jsme vyjížděli na žádost starosty obce a to k čištění čerpacích stanic obecní kanalizace. 

 

Tak jako v letech minulých tak i v roce 2013 naše jednotka získala dotace 

z Olomouckého kraje na nákup techniky. Začátkem roku jsme získali 10.000 Kč na nákup 

přetlakového ventilátoru. Koncem roku jsme získali dotaci za povodně rovněž od 

olomouckého kraje v hodnotě 66.000 Kč. Z toho byly zakoupeny dva zásahové oděvy zahas 

V., tři záchranné vesty pro případ povodní, 

hadicový naviják s tvarostálou hadicí D v délce 60m, který bude namontován do vozidla CAS 

a 1 ks kapesní radiostanice motorola GP 340. 

Finanční podporu jsme během roku nezískali jen od Olomouckého kraje, ale také od 

našeho zřizovatele Obce Bohdíkov. Z finančních prostředků obce jsme financovali nejen celý 

chod jednotky, ale také jsme zakoupili osmimístný dopravní automobil Ford Transit, který je 

již v současnosti zařazen ve výjezdu. 

To je asi vše z našeho hasičského života v roce 2013. 

A co nám přinese rok 2014? Zase jen práce a práce na budování, zdokonalování a 

udržování svěřené techniky a výstroje. Plánujeme, že se dva členové jednotky zúčastní kurzu 

obsluha motorových pil v hasičské škole v Jánských Koupelích. Všichni se zúčastníme 

pravidelných školení jednotky a budeme se snažit splnit úkoly z dnešní VVH stanovené na 

rok 2014. 

Dovolte mi, abych závěrem této zprávy, tak jako každý předchozí rok, poděkoval 

jménem SDH Raškov, jménem velitelů družstev a velitele jednotky všem, kdo se jakýmkoli 

způsobem podílel na likvidaci nečekaných událostí a na samotném chodu jednotky a sboru 

v roce 2013 a popřál hodně elánu a sil do roku příštího. Nemohu také opomenout poděkovat 

našemu patronovi, Antonínu Dusovi, a klukům z HZS OL kraje ze stanice Šumperk, kteří jsou 

naší jednotce ochotni kdykoli pomoci, poradit a předat své zkušenosti . 

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

zastoupenou starostou, panem ing. Luďkem Hatoněm, kterou  nám byla v roce 2013 

poskytnuta a věřím, že v příštím roce najdeme rovněž společnou cestu a pochopení, a budeme 

nadále rozvíjet a zdokonalovat společnými silami jednotku v naší obci. 

 



                                                                                                           Děkuji za pozornost 

                                                                                                             Luděk Brostík 

                                                                                                              jednatel SDH 
                                                                                                                                            

 


