Výroční zpráva SDH Raškov 2018
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 2018 a s návrhem plánu práce na rok 2019.
K dnešnímu dni má naše členská základna zaregistrováno 23 členů činných a 14 členů
přispívajících. V průběhu roku 2018 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 2018 se pokračovalo v rozsáhlejších úpravách areálu Podhradí. Byly natřeny stožáry
osvětlení areálu, zábradlí u výdejních oken, kolotoč a štíty budovy. Největší úpravou areálu v roce
2018 byla stavba přístřešku pro grilování. Do oprav areálu v roce 2018 bylo celkem investováno 33
276 Kč. Do vybavení areálu (ozvučení, el. hrnce, tácy) 29 023 Kč. Část těchto nákladů pokryla dotace
od obce Bohdíkov v částce 15 000 Kč. Všechny tyto úpravy proběhly v jarních měsících roku, tak aby
byl areál připraven na akci Raškovský kotlík 2018. Děkuji proto všem, kdo se podílel na úpravách
našeho areálu, jak členům SDH, tak rodinným příslušníkům a dobrovolníkům z řad občanů za
obětavou práci díky které jsme stihli všechny potřebné úpravy v daném termínu.
V měsíci květnu se členové sboru a rovněž členové jednotky účastnili okrskové soutěže v
požárním sportu v Olšanech.
V měsíci červenci se v areálu Podhradí uskutečnil již třetí ročník soutěže ve vaření
kotlíkového guláše RAŠKOVSKÝ KOTLÍK 2018, kterého se zúčastnilo 18 týmů. Po pěti hodinách
všech dvanáct výtvorů ohodnotila, jak nezávislá odborná porota, tak porota divácká. Skvělou
atmosféru rovněž podpořila místní rocková kapela 3go rock. Tato akce byla vyhodnocena jako
nejúspěšnější ze všech tří ročníků, díky příkladné práci všech členů SDH a jejich rodinných
příslušníků jak na přípravách, tak při samotné organizaci akce. Akce Kotlík 2018 se stala zářným
příkladem dobré týmové práce, která byla po zásluze odměněna hezkým výsledkem a to je kladným
hodnocením všech zúčastněných a místních občanů. Doufám, že se nám ve stejném duchu podaří
zorganizovat i ročník příští - Raškovský kotlík 2019.
Další kulturní akcí SDH byla spoluúčast při tradiční akci rozsvícení vánočního stromu u KD
Raškov a akce předvánoční setkání v Raškově na návsi konané 22. 12. 2018. Výtěžek z těchto akcí v
hodnotě 25 000 Kč byl v roce 2018 věnován nadaci Modrý hroch, která pomáhá dětem po těžkých
úrazech.
Preventivně výchovná činnost: V roce 2018 neproběhla v součinnosti se ZŠ a Obcí Bohdíkov
žádná preventivně výchovná činnost většího rozsahu.
Přestavba budovy bývalé MŠ pro potřeby jednotky SDH a JSDH. V roce 2018 bylo z
obecního rozpočtu uvolněno 2,35 mil. korun na rekonstrukci budovy. V měsíci srpnu bylo vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovitele, ve kterém zvítězila firma Stavrel s nabídkovou cenou 4 105 188 Kč.
včetně DPH se zahájením prací od 1. 9. 2018 a termínem dokončení podzim 2019. Do dnešního dne
(5. 1. 2019) však k žádné realizaci stavby nedošlo, protože doposud obec nemá potřebný souhlas
spolumajitele objektu, který je třeba pro podání žádosti o stavební povolení. Bližší informace u
starosty obce.
To je vše ze života SDH Raškov z roku 2018.
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 hasičské
škole Jánské Koupele absolvovali dva členové jednotky Pavel Vrubel a Jan Šárník kurz obsluha
motorové pily.
V měsíci květnu proběhlo na stanici Šumperk zaměstnání pro členy naší jednotky pod velením
Antonína Duse velitele družstva HZS stanice Šuperk s výsledkem: zadřený motor na CAS jinak bez
zranění.
Během roku jsme se rovněž věnovali pravidelnému školení všech členů jednotky.

V roce 2018 jednotka vyjížděla rovněž k několika mimořádným událostem:
6x technická pomoc
8. 4. 2018 2x technická pomoc odstranění překážek strom přes cestu
9. 6. 2018 technická pomoc dopravní nehoda železniční zastávka Komňátka
26. 6. 2018 technická pomoc odstranění překážek strom přes cestu
28. 10. 2018 technická pomoc odstranění překážek strom přes cestu
22. 12. 2018 technická pomoc odstranění překážek strom přes cestu
1x požár
1.10. 2018 požár kůlny Komňátka
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. V roce 2018 se nám podařilo díky podpoře
Obce Bohdíkov zakoupit:
5 ks zásahových hadic C
1 ks hasičský trhací hák
1 ks hydrantový nástavec
Ochranné prostředky a vybavení pro obsluhu motorové pily v jednotce
Pracovní světla na automobil Ford 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 2018, obci Bohdíkov, za finanční podporu, kterou nám
v roce 2018 poskytla, kolegům ze stanice Šumperk za obětavou spolupráci, přátelský vztah a podporu.
Doufám, že i v tomto roce 2019 bude naše spolupráce jak s HSZ stanicí Šumperk, tak s Obcí
Bohdíkov nadále pokračovat alespoň v duchu jako doposud. Přál bych si také, aby nově zvolené
vedení Obce Bohdíkov v podzimních volbách našlo pro naši práci pochopení, abychom mohli
společnými silami zajišťovat bezpečí našich občanů po celou dobu nového volebního období na úseku
požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Všem přeji do příštího roku hodně zdraví, sil a elánu.

Děkuji za pozornost Luděk Brostík jednatel SDH

