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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 2016 a s návrhem plánu práce na rok 2017. 
  V roce 2016 měla naše členská základna zaregistrováno 25 členů činných a 
15 členů přispívajících. V lednu 2016 jsme do svých řad přijali pět nových členů, kteří 
se nám vzorně jeden po druhém představili na minulé VVH našeho sboru. Dnes 
můžu konstatovat, že v průběhu roku pracovali svědomitě na plnění úkolů sboru a 
účastnili se hned v jarních měsících jako nováčci okrskové soutěže v požárním 
sportu konané v Hosticích. Pomáhali při údržbě techniky a dnes jsou již  někteří členy 
zásahové jednotky obce s aktivní  účastí při  výjezdech jednotky.  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 2016 proběhly rozsáhlejší úpravy areálu Podhradí. Byl opraven taneční 
parket, byly provedeny opravy pódia, byly skáceny některé stromy v areálu a 
proběhlo vymalování a částečné dovybavení prodejních prostor. Celková investice do 
areálu v roce 2016 činí 36.535 Kč. Ve spolupráci s panem Jaroslavem Janků jsme 
začali pracovat na přípravě nových prostor k pořádání okrskových soutěží u areálu. 
Byly vykáceny nálety, provedeny terénní úpravy a sběr kamení. V tomto roce se 
plánuje další pokračování prací na rekultivaci sportovní plochy.   

V roce 2016 jsme se jako sbor věnovali hlavně přípravám na oslavy 135. 
výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Raškově, které proběhly 2. července 
v areálu Podhradí. Tuto akci můžeme považovat za úspěšnou. Oslav se účastnili 
zástupci okolních sborů dobrovolných hasičů, představitelé OSHČMS a zástupci 
profesionálních hasičů ze stanice Šumperk. Byla zde k vidění jak historická, tak 
součastná technika dobrovolných i profesionálních jednotek. V tento slavnostní den 
bylo předáno několik uznání a vyznamenání za odvedenou práci členům sboru. 
Sboru byl rovněž předán od zástupců okresního sdružení řád svatého Floriána za 
dlouholetou činnost sboru na úseku požární ochrany. Celý průběh oslav byl doplněn 
zábavným programem jak pro dospělé, tak pro děti. Na závěr slavnostního dne 
vystoupila místní rocková kapela, která i přes nepřízeň počasí dokázala bavit 
návštěvníky oslav až do ranních hodin. Na závěr hodnocení této akce bych chtěl 
jménem SDH v Raškově poděkovat všem, co se jakkoli podíleli na přípravách tak i 
organizaci samotného průběhu těchto oslav 135. výročí založení sboru. Nesmím 
opomenout rovněž vyjádřit velký dík seniorkám z Raškova, které se rozhodly pod 
hlavičkou místních hasičů utužovat své tělesné schránky, a které obětavě pomáhaly 
při přípravách akce a rovněž za vytvoření příjemné atmosféry při samotných 
oslavách doplněné sladkým pokušením z vlastních kuchyní.     

Jako druhou a po několika letech první kulturní akcí pořádanou SDH byla 
soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Vznikla myšlenka a pár nadšenců z řad sboru 
se hecla a akce RAŠKOVSKÝ KOTLÍK 2016 byla na světě. Jednoho krásného 
slunného prázdninového dne vypukl v areálu Podhradí krutý a nekompromisní souboj 
devíti vařičů šmakulády v podobě kotlíkového guláše. Tento souboj přišla podpořit 
spousta místních i přespolních občanů. Po degustaci a vyhlášení vítěze byla 
promítána animovaná pohádka pro děti i dospělé. Jako nejlepší z vařičů hasičů se 



umístil v celkovém pořadí Gustav Hodek na druhém místě. Po dobu celé akce jsme 
se snažili o doprovodný program zejména pro malé návštěvníky akce. Akci 
hodnotíme jako povedenou s hojnou účastí a pro zájem z řad vařičů plánujeme další 
ročník soutěže i v tomto roce 2017. Nyní opět poděkování všem co se maximálně 
věnovali přípravám a chodu soutěže i ze strany nehasičů a doufám, že se příště 
posílí řady organizátorů a akce bude o to dokonalejší.  

To je zatím vše z oblasti kulturních akcí pořádaných SDH. Nyní zabrousíme na 
sportovní akci a to soutěž v požárním sportu. 

Členové sboru a rovněž členové jednotky se účastnili v měsíci květnu 
okrskové soutěže v požárním sportu v Hosticích. Soutěžní družstvo bylo sestaveno 
z větší části z nováčků v našich řadách. Soutěžní družstvo získalo s přehledem jedno 
z krásných míst mezi přihlášenými soutěžními týmy. 
  Preventivně výchovná činnost: V roce 2016, mimo ukázky techniky na 
oslavách 130. výročí založení SDH Bohdíkov a 135.výročí založení SDH Raškov, 
nebyly v součinnosti s obecním úřadem a základní školou pořádány žádné další akce 
v oblasti preventivně výchovné činnosti.  
  Bod ve spolupráci s OÚ provést kroky k realizaci přestavby MŠ pro účely 
JSDH a SDH. V lednu 2016 byl předán starostovi obce vypracovaný projet na 
rekonstrukci budovy bývalé MŠ pro potřeby JSDH. Na základě projektu byla podána 
žádost o dotaci na rekonstrukci budovy na rok 2017. Žádost byla přijata, zhodnocena 
a ve výsledku jsme se umístili na dvacátém místě. Proto v tomto roce budou učiněny 
další kroky pro podání žádosti na rok 2018. Bližší informace podá starosta obce. 
To je vše ze života SDH Raškov z roku 2016. 

Teď pár informací z JSDH. 
V roce 2016 byla posílena jednotka sboru o čtyři členy z řad SDH Raškov a to: 

Gustava Hodka, Pavla Brázdu, Tomáše Václavka a Luďka Brostíka ml. Všichni 
uvedení splnili základní předpoklady pro členství v jednotce a na doporučení velitele 
jednotky podepsali se starostou obce smlouvu o členství v jednotce sboru 
dobrovolných hasičů obce Bohdíkov a převzali tím na sebe práva, ale hlavně 
povinnosti člena jednotky. Všem přeji hodně zdaru a elánu při plnění svých 
povinností. 

Členové jednotky se účastnili různých jak povinných, tak nepovinných kurzů a 
školení pro rozšíření svých znalostí. Hned začátkem roku 2016 jako každý rok se 
velitelé družstev a velitel jednotky účastnili pravidelného dvoudenního školení velitelů 
na stanici HZS Šumperk. Velitel jednotky Pavel Vrubel a VD Luděk Brostík 
absolvovali zkoušku, na základě které jim byla prodloužena platnost osvědčení 
funkce velitele. V průběhu roku také proběhlo školení a po úspěšném absolvování 
testu znalostí došlo k prodloužení osvědčení na dalších 5 let na funkci strojník 
Dušanu Jenčkovi, Josefu Kubíčkovi a Luďku Brostíkovi. Všem jmenovaným 
blahopřeji a přeji hodně zdaru při plnění jejich funkcí v jednotce. 

V měsíci červnu proběhlo na stanici Šumperk školení Záchrana a vyproštění 
osob z havarovaných vozidel. Tohoto školení se účastnila i naše jednotka. Oprášili 
jsme si znalosti poskytnutí první pomoci, vyzkoušeli jsme otevření havarovaného 
vozidla pomocí variabilního ručního vyprošťovacího nářadí a vyproštění zaklíněné 
osoby. 

V měsíci červnu rovněž proběhlo taktické cvičení Únik nebezpečných látek na 
vodní plochu řeky Moravy. Obě tyto akce zhodnotí organizátor Antonín Dus ze 
stanice Šumperk. 
Během roku jsme se rovněž věnovali pravidelnému školení všech členů jednotky. 

V roce 2016 jednotka vyjížděla rovněž k několika mimořádným událostem 



6x technická pomoc 
19.2.2016 technická pomoc odstranění překážek strom přes cestu ISOLA 
21.5.2016 technická pomoc spolupráce se složkami IZS pátrání po pohřešované 
osobě 
28.5.2016 technická pomoc odstranění překážek strom přes cestu 
28.5.2016 technická pomoc odstranění překážek Komňátka 
27.7.2016 technická pomoc odstranění překážek strom přes cestu 
10.12.2016 technická pomoc odstranění nebezpečných stavů bourání štítu 
4x požár 
5.3.2016 požár komín zahoření sazí RD  
12.3.2016 požár zahradní domek RD  
2.12.2016 požár zahradní domek pergola Bohdíkov  
10.12.2016 požár nízké budovy Bohdíkov u splavu 
 
To je v kosce vše z činnosti jednotky při mimořádných událostech. 

Tak jako každý rok jednotka získala z rozpočtu naší obce finanční podporu, 
z které byl financován chod jednotky a nákup ochranných věcných prostředků. 
Finanční prostředky byly využity na:  

- nákup pracovních stejnokrojů pro členy jednotky 
- opravu CAS , generální opravu PS 12 
- nákup 2ks hadice C52 zásah, 2ks kombinovaná proudnice, PHM , technické 

prohlídky 
 
A na závěr nechybí, tak jako každoročně, poděkování jménem SDH Raškov, jménem 
velitelů všem členům jednotky a sboru, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na 
likvidaci nečekaných událostí a na samotném chodu jednotky a sboru v roce 2016, 
obci Bohdíkov, zastoupenou starostou panem Ing. Luďkem Hatoněm, za finanční 
podporu, kterou nám v roce 2016 poskytla, kolegům ze stanice Šumperk za obětavou 
spolupráci. Všem přeji do příštího roku hodně zdraví, sil a elánu. 
 
 
                                                                            Děkuji za pozornost Luděk Brostík                    
                                                                                            jednatel SDH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


