Výroční zpráva SDH Raškov 2017
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 2017 a s návrhem plánu práce na rok 2018.
K dnešnímu dni má naše členská základna zaregistrováno 22 členů činných a 14
členů přispívajících.
V průběhu roku 2017 jsme se snažili plnit plán práce, který jsme si odhlasovali
na minulé VVH našeho sboru. Plán obsahoval šest bodů (úkolů), které se nám během
roku podařilo splnit.
V roce 2017 se pokračovalo v rozsáhlejších úpravách areálu Podhradí. Byly
opraveny prostory toalet, obloženy a vybaveny splachovacím WC. V prodejních
prostorách byly zhotoveny nové rozvody teplé a studené vody a opraveno a doplněno
osvětlení prostor areálu.
V měsíci květnu se členové sboru a rovněž členové jednotky účastnili okrskové
soutěže v požárním sportu v Rudě nad Moravou a soutěže v požárním sportu v
Jakubovicích při příležitostí Dnů regionu Ruda.
V měsíci červnu se v areálu Podhradí uskutečnil druhý ročník soutěže ve vaření
kotlíkového guláše RAŠKOVSKÝ KOTLÍK 2017, kterého se zúčastnilo devět týmů.
Po pěti hodinách všech devět výtvorů ohodnotila nezávislá odborná porota pod
vedením pana starosty obce Bohdíkov, která vybrala tři vítězné guláše a divácká
porota, která ohodnotila pět vítězných gulášů. Skvělou atmosféru rovněž podpořila
místní rocková kapela 3go rock. I přes nepřízeň počasí, které soutěž provázelo celé
dopoledne, můžeme tuto akci hodnotit jako vydařenou s hojnou účastí návštěvníků.
Velké poděkování proto patří všem organizátorům akce Raškovský kotlík za vzornou
přípravu a samotnou organizaci soutěže.
Preventivně výchovná činnost: V průběhu roku bylo prostřednictvím
Bohdíkovského zpravodaje vydáváno v každém z jeho čísel pár základních rad a
informací z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Mimo toto písemné
sdělení nebyly v roce 2017 v součinnosti s obecním úřadem a základní školou
pořádány žádné akce v oblasti preventivně výchovné činnosti.
V roce 2017 se rovněž pracovalo na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
bývalé MŠ pro potřeby JSDH a SDH pro rok 2018. Žádost byla přijata, zhodnocena a
ve výsledku jsme se umístili na třetím místě pod čarou. Koncem roku 2017 proto
obec Bohdíkov začala s rekonstrukcí budovy z vlastních finančních prostředků a
provedla se rekonstrukce střechy objektu (výměna poškozených krovů, zbourání
komína, nová krytina). Bližší informace o dalším postupu rekonstrukce podá starosta
obce.
To je vše ze života SDH Raškov z roku 2017.
Teď pár informací z JSDH.
Členové jednotky se účastnili různých, jak povinných, tak nepovinných kurzů a
školení pro rozšíření svých znalostí. Hned začátkem roku 2017 jako každý rok se
velitelé družstev a velitel jednotky účastnili pravidelného jednodenního školení

velitelů na stanici HZS Šumperk. V průběhu roku také proběhlo dvoudenní školení
strojníků CAS. Jeho základního kurzu se z naší jednotky účastnil Gustav Hodek a
Tomáš Václávek. Oba uchazeči v kurzu prospěli a posílili řady strojníků v naší
jednotce.
V měsíci květnu proběhlo na stanici Šumperk zaměstnání pro nositele dýchací
techniky, kterého se jednotka rovněž účastnila.
30. 5. 2017 proběhlo ve Starém Městě Kunčicích taktické cvičení FIRE
FOREST 2017 požár lesního porostu 3. stupně a vyhledání pohřešovaných osob v
zasaženém prostoru. Taktického cvičení se účastnily všechny jednotky, které jsou
určeny poplachovým plánem olomouckého kraje.
Nařízením Olomouckého Kraje č.4/2016 ze dne 15. 9. 2016, kterým se vydává
poplachový plán Olomouckého kraje byla naše jednotka byť s místní působností
zařazena jako JPO V předurčena k likvidaci požárů 2. a 3. stupně i mimo katastr obce
Bohdíkov. Bližší informace ohledně poplachového plánu u velitele jednotky nebo
velitele družstva.
Během roku jsme se rovněž věnovali pravidelnému školení všech členů
jednotky, byly aktualizovány zdravotní prohlídky.
V roce 2017 jednotka vyjížděla rovněž k několika mimořádným událostem
5x technická pomoc:
21.5.2017
2x technická pomoc odstranění překážek strom přes cestu
3.10.2017
technická pomoc odstranění překážek strom přes cestu
29.10.2017
2x technická pomoc odstranění překážek strom přes cestu
4x požár:
1.1.2017
3.3.2017
15.6.2017
27.9.2017

požár dřevěnného přístřešku les Bohdíkov nad školkou
požár trávy Bohdíkov 85
požár dopravního prostředku Bohdíkov směr Temenice
požár dopravního prostředku Bohdíkov nad hřbitovem

To je v kostce 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. V roce 2017 se
nám podařilo díky podpoře Obce Bohdíkov a podpory z rozpočtu Olomouckého kraje
opravit, nalakovat a označit dle vyhlášky 247/2001 Sb. a vyhlášky č.35/2007 Sb.
osobní automobil FOFD TRANSIT.
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.
Luděk Brostík jednatel SDH

