
VALNÁ HROMADA SDH RAŠKOV 2014 
 
 Dne 9.1.2015 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 6-tý 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 2014, 

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 2015 a byl zvolen nový 

výbor SDH Raškov, který bude v novém složení pracovat po dobu čtyř let. 

Složení nového výboru SDH Raškov: 

Adolf Fleischer (starosta SDH), Pavel Vrubel (velitel), Luděk Brostík (jednatel), Jiří Láhola 

(pokladník), Josef kubíček (hospodář), Petr Kunc (revizor účtu). 

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

zúčastněné.    
 

Výroční zpráva SDH Raškov 2014 
 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 2014. 

   K dnešnímu dni má naše členská základna zaregistrováno 25 členů činných a cca 12 

členů přispívajících. V roce 2014 byli přijati noví členové do našeho sboru. Jsou to Václav 

Babka st.  a Václav Babka ml.  

   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 2014 se SDH i JSDH  věnovala hlavně plnění zadaných úkolů z VVH z roku 

2013.  Takže mi nyní dovolte, abych krátce zhodnotil plnění zadaných úkolů z VVH 2013 a 

poté práci našeho sboru a jednotky v roce 2014. 

 V usnesení z minulé VVH konané 4.1.2014 bylo schváleno 13 bodů. Z toho bylo 

zadáno 7 úkolů jak pro sbor, tak pro jednotku. Všechny zadané úkoly, které byly zadány VVH 

pro rok 2014 můžeme k dnešnímu dni považovat za splněné, i když bychom mohly k plnění 

některých úkolů přistupovat poněkud zodpovědněji. 

 Bod č. 10 Výstavba zázemí u požární zbrojnice: Na toto téma se vedlo jednání 

s obecním úřadem, při kterém byla přednesena možnost využití budovy bývalé Mateřské 

školy v Raškově, právě pro vybudování zázemí pro sbor i jednotku SDH  Raškov. S tímto 

záměrem bylo rovněž seznámeno zastupitelstvo obce Bohdíkov, které návrh pro využití 

budovy ze strany SDH schvaluje. Doufám, že se v průběhu roku 2015 provedou další kroky a 

brzy se dočkáme tak dlouho diskutovaného zázemí. 

 Bod 6. Okrsková soutěž 

Okrsková soutěž v požárním sportu se konala v Hrabenově. Naše družstvo se jí po předchozí 

pauze rovněž zúčastnilo. Přesto, že se polovina soutěžního družstva postavila na start poprvé, 

umístilo se s nad očekávání dobrým časem v požárním útoku. Doufám, že stejně dobře budou 

reprezentovat náš sbor i v roce 2015. 

To je vše k úkolům SDH z roku 2014. 

 Dále jsme se v roce 2014 věnovali úkolům, které také vyplývají z naší práce v 

Jednotce sboru. Členové jednotky se účastnili různých, jak povinných tak nepovinných kurzů 

a školení pro rozšíření svých znalostí. Hned začátkem roku 2014 se velitelé družstev a velitel 



jednotky účastnili pravidelného dvoudenního školení velitelů na stanici HZS Šumperk. Velitel 

družstva Libor Fleischer absolvoval kurz nositelů dýchací techniky. 

 Dne 27.7.2014 bylo provedeno ze strany HZS OK  prověřovací cvičení jednotek 

zařazených v plošném pokrytí kraje. Byl vyhlášen požár lesního porostu I. stupně v katastru 

Bohdíkov Aloisov. Naším úkolem bylo vytvořit přívodní hadicové vedení hadicemi B od Cas 

25 jednotky Ruda nad Moravou, která čerpala vodu z řeky Moravy a následné uhašení porostu 

paseky. Na závěr bylo toto cvičení vyhodnoceno ze strany HZS s kladným výsledkem. 

Během roku jsme se rovněž věnovali pravidelnému školení všech členů jednotky. 

 Co se týká mimořádných událostí, byl rok 2014 nad míru klidný a jednotka 

nevyjížděla k žádné mimořádné události. 

 V roce 2014 jsme jako Jednotka SDH získali finanční podporu od obce Bohdíkov, za 

kterou jsme doplnili vybavení jednotky o ochranné a věcné prostředky potřebné k naší 

činnosti. 

Pro informaci bylo zakoupeno:  

1x zásahový oděv ZAHAS V , Sada hadic 4xC, 3xB, 2xPracovní polohovací pás, 9x 

pláštěnka, Pracovní stejnokroj PSII, trička +čepice, Svítilna Pelli pro přilbu Gallet. 

Protože se na nás během předchozího období obrátilo několik našich občanů se žádostí o 

pomoc při likvidaci bodavého hmyzu, byl také zakoupen vysavač na bodavý hmyz. 

To je asi vše z našeho hasičského života v roce 2014. 

 Úkolem dnešní VVH je i stanovení plánu práce na následující rok, na rok 2015. Proto 

nyní předkládám návrh plánu práce na rok 2015. 

 Účast družstva SDH na okrskové soutěži v požárním sportu 

 Aktivně se účastnit pravidelných školení jednotky, obnovit zdravotní prohlídky všech 

členů jednotky 

 Provádět údržbu svěřené techniky a výstroje 

 Provádět údržbu stavebních objektů požární zbrojnice a areálu Podhradí 

 Spolupracovat s Obecním úřadem a základní školou v oblasti preventivně výchovné 

činnosti na úseku požární ochrany (dny otevřených dveří, ukázka techniky a vybavení, 

besedy) 

 Ve spolupráci s OÚ a stavební komisí provést kroky k případné realizaci záměru 

rekonstrukce bývalé budovy MŠ Raškov pro potřeby SDH. 

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 mimořádných událostí a na samotném chodu jednotky a sboru v roce 

2014. Do nového roku, roku 2015 přeji nejen členům SDH ,a JSDH Raškov,ale také všem 

občanům naší obce hodně zdraví, osobní pohody a pokud možno žádné mimořádné události.  

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

starostou panem ing.Luďkem Hatoněm, kterou  nám byla v roce 2014 poskytla a věřím že 

v příštím roce bude naše spolupráce pokračovat. 

 

Sdělení občanům obce Bohdíkov: 

 Naše Jednotka v roce 2014 zakoupila motorový vysavač na likvidaci bodavého hmyzu. 

Pokud se někdo z Vás, občanů naší obce ocitne v situaci, kdy bude tímto bodavým hmyzem 

ohrožován, jsme připraveni Vám pomoci. Můžete kontaktovat: 

OBECNÍ ÚŘAD tel. 583 246 123 

JSDH RAŠKOV: PAVEL VRUBEL tel. 732 544 939,  LUDĚK BROSTÍK tel. 604 453 
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                                                                                                                           Luděk Brostík  

                                                                                                                            jednatel SDH 


