SDH RAŠKOV 2015
Dne 8.1.2016 se konala v prostorách KD Bohdíkov valná hromada SDH. Valnou hromadu
zahájil starosta sboru Adolf Fleischer. Byli přivítáni zástupci obce Bohdíkov, pan starosta ing.Luděk
Hatoň, zástupci SDH Komňátka, SDH Bohdíkov a patron naší zásahové jednotky pan Antonín Dus
z HZS OL stanice Šumperk a za OSH ČMS pan Antonín Havlas. Dále se schůze řídila předem
stanoveným programem. Jednatelem SDH Raškov byla přednesena zpráva o činnosti sboru za rok
2015, 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
2016 a přijati noví zájemci o práci v našem sboru. Po projednání všech zadaných bodů VVH se konalo
malé občerstvení pro všechny zúčastněné.
Z Výroční zprávy:
V roce 2015 měla naše členská základna zaregistrováno 21 členů činných a 14 členů
přispívajících. Během roku 2015 nás oslovilo několik občanů naší obce se zájmem o členství v SDH a
někteří i o práci v JSDH. Tito noví zájemci budou od ledna 2016 zaregistrováni na OS HČMS a
stanou se právoplatnými členy sboru. Jsou to David Patsch, Gustav Hodek, Tomáš Václávek, Pavel
Brázda, Jana Brostíková a Jaroslava Láholová.
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 2015 se SDH i
JSDH věnovala tak jako každý předchozí rok hlavně plnění zadaných úkolů z minulé VVH.
Úkoly zadané pro jednotku sboru můžeme považovat, až na některé maličkosti, za splněné,
ovšem úkoly zadané sboru všechny splněny nebyly. Čtyři body se týkaly fyzické a odborné přípravy
členů JSDH a údržby svěřené techniky.
Bod č.1 Okrsková soutěž: Okrsková soutěž v požárním sportu se v roce 2015 konala v areálu
Podhradí a náš sbor byl organizátorem soutěže. Družstvo našeho SDH se rovněž účastnilo tohoto
klání. Soutěž můžeme hodnotit kladně, a po stránce organizační za zdařilou. Mimo soutěže v požárním
sportu se náš sbor účastní pravidelně všech turnajů o putovní pohár v kuželkách pořádaný SDH
Bohdíkov.
Bod č. 7 Preventivně výchovná činnost: V měsíci červnu proběhla v areálu Podhradí ukázka
výstroje a výzbroje jednotky SDH, která byla určena nejen pro všechny ročníky ZŠ Bohdíkov, ale i
pro ty nejmenší z MŠ Raškov a Bohdíkov. Všichni přítomní si na závěr besedy mohli prakticky
vyzkoušet práci hasiče při rozvinutí a použití útočného vodního proudu.
Bod č. 8 Ve spolupráci s OÚ provést kroky k realizaci přestavby MŠ pro účely JSDH a SDH.
V průběhu roku byly ve spolupráci se stavební komisí a OÚ Bohdíkov připraveny podklady pro
výběrové řízení na projektovou dokumentaci na přestavbu. Byl vybrán projektant, který na základě
našich požadavků a technických možností stávající stavby pracuje na přípravě projektové
dokumentace, která bude dokončena koncem ledna 2016.
Bod č. 9 Uspořádat kulturní akci v letních měsících splněn nebyl. Sbor během roku 2015
nepořádal mimo organizování Okrskové soutěže v areálu Podhradí jinou kulturní akci.
K některým úkolům, i když byly nakonec splněny, bychom měli přistupovat zodpovědněji, zejména u
úkolů pro jednotku SDH.
Dále jsme se v roce 2015 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 2015 jako každý rok se velitelé družstev a velitel jednotky
účastnili pravidelného dvoudenního školení velitelů na stanici HZS Šumperk.

Dne 27.3.2015 bylo provedeno ze strany HZS OK prověřovací cvičení jednotek zařazených
v plošném pokrytí kraje. Byl vyhlášen požár stroje a uvězněná osoba uvnitř výrobní haly
průmyslového objektu firmy ISOLA. I přes to, že v dané době byl automobil CAS 25 odhlášen
z výjezdu z důvodu opravy, vyjelo jedno družstvo naší jednotky k události vozidlem Ford Transit a za
pomoci dýchací techniky provedlo vyproštění osoby z objektu. Toto prověřovací cvičení bylo ze
strany HZS hodnoceno kladně.
V roce 2015 jednotka vyjížděla rovněž k několika mimořádným událostem, jednalo se o čtyři
technické pomoci a jeden požár.
6.4.2015 technická pomoc, odstranění překážek strom přes cestu u firmy ISOLA
14.8.2015 technická pomoc odstranění stromu na silnici u areálu podhradí .
18.8.2015 technická pomoc odstranění spadlého stromu přes cestu u restaurace Sepl.
12.12.2015 technická pomoc, odstranění spadlého stromu přes cestu u firmy ISOLA.
17.12.2015 požár odpadků u bytových domů v Bohdíkově.
V roce 2015 jsme rovněž provedli sedm výjezdů na žádost občanů naší obce k likvidaci bodavého
hmyzu.
Tak jako každý rok jednotka získala z rozpočtu naší obce finanční podporu, z které byl
financován chod jednotky a nákup ochranných věcných prostředků. Pro informaci bylo zakoupeno:
1x zásahový oděv ZAHAS V, motorová pila Stihl, 6ks svítilna Ledlenser pro přilbu Gallet, variabilní
ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1-220, sací koš.
A na závěr nechybí, tak jako každoročně poděkování jménem SDH Raškov, jménem velitelů
všem členům jednotky a sboru , kteří se jakýmkoli způsobem podílel na likvidaci nečekaných událostí
a na samotném chodu jednotky a sboru v roce 2015, obci Bohdíkov, zastoupenou starostou panem
ing.Luďkem Hatoněm, za finanční podporu, kterou nám v roce 2015 poskytla, kolegům Antonínu
Dusovi a Luboši Bínovi ze stanice Šumperk za obětavou spolupráci a do příštího roku hodně zdraví,
sil a elánu.
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