Zpráva o činnosti SDH Radslavice za rok 2007
1. Zpráva o činnosti mladých hasičů
Sestavil: Svatopluk Libigr
Vážené sestry, bratři, vážení přítomní.
Dovolte mi, abych Vás tedy v krátkosti seznámil s činností kolektivu MH. Když jsem ve své loňské
zprávě uvedl, že počet členů se nám ustálil, tak v tom letošním nastal opět pohyb. Z družstva starších nám
3 členové přešli k dorostencům, takže jich máme celkem 7, což značí, že máme celé družstvo. V kategorii
starších naše řady během roku opustili 3 hasiči, jednoho jsme přijali a z mladší kategorie přešli 3 členové.
Nyní v tomto družstvu máme tedy 11 hasičů. Největší pohyb ale nastal u mladších. Jak již bylo řečeno, tři
z nich přestoupili ke starším a proto nezbývalo, než se poohlédnout po novém hasičském potěru.
Rozhodili jsme tedy své sítě a uvízlo nám v nich 6 nových členů. Nyní tedy máme v této kategorii stejně
jako u starších 11 hasičů. Suma sumárum, k dnešnímu dni je tedy v kolektivu MH 29 členů, což je oproti
loňskému roku nárůst o 6 nových tváří.
Nyní tedy k samotné činnosti. V letošním roce jsme se sešli na 42 společných schůzkách, kde se po
většinu času trénovalo na pohárové soutěže, na soutěže zařazené do VC mládeže OSH Přerov, ale hlavně
na stěžejní část mládežnického hasičského sportu, což je hra PLAMEN.
Jako každý rok, zahajuje tato hra Závodem požárnické všestrannosti. Ročník 2006-2007 byl opět zahájen
v Přestavlkách. Zde jsme postavili 4 družstva. Dvě starší, jedno mladší a také družstvo dorostu. Lepší
z družstva starších obsadilo 11. místo, mladší skončili 15 a dorostenci obsadili místo 6. Z těchto výsledků
je již možno vyčíst, že do II. Kola soutěže jsme šli s předsevzetím, o nějaké to místo si polepšit. Podařilo
se to dvěma kolektivům. II. Kolo proběhlo v Hranicích ve dnech 26.-27. 5. 2007. Zde se v premiéře
předvedlo i naše družstvo mladších, které v celkovém součtu všech disciplín obsadilo 12. místo. Družstvo
starších skončilo 8. a dorostenci, v jejichž týmu vypomáhali tři členové sousedního sboru z Pavlovic,
obsadili místo 6. Tím tedy byla zakončena hlavní část soutěží MH. A jelikož svou účastí na tomto II.
Kole splnili i mladší podmínku o zařazení do VC, mohli se této soutěže účastnit a být v ní hodnoceni.
VC sestávala v letošním roce z deseti závodů. Bylo to v Olšovci, Opatovicích, Miloticích, Troubkách,
Henčlově, Bohuslávkách, Radslavicích, Soběchlebých, Partutovicích a poslední závod v Oseku, kde také
bylo závěrečné vyhodnocení této VC. Podmínka, abychom mohli být hodnoceni, je účast minimálně na
šesti závodech z této nabídky. V obou kategoriích bylo toto splněno. S mladšími jsme objeli celkem šest
závodů a s celkovým počtem 33 bodů obsadili 7. místo. Starší absolvovali závodů osm a s 28 body
skončili na místě 10.
Mimo těchto tzv. „ povinných závodů „ jsme se již dá se říci tradičně zúčastnili u dětí velmi oblíbené
noční soutěže „ O Bochořskou sovu „ a dále také mikulášské „ Uzlové štafety „ v Prusinovicích.
Nový ročník hry PLAMEN pro rok 2007- 2008 byl opět zahájen v Přestavlkách a to 6. 10. 2007. Zde
jsme postavili dvě družstva starších, jedno mladších a družstvo dorostenců. Po všech těch obměnách o
kterých jsem hovořil na začátku, vyšli na tomto I. Kole nejlépe dorostenci. Ti totiž obsadili celkově 2.
místo. Starší skončili na místě devátém a mladším patří po I. Kole hry PLAMEN místo třinácté. Do II.
Kola, které proběhne na přelomu května a června roku 2008, máme tedy před sebou výzvu lepšího
umístění. Pevně věřím, že se jí zhostíme se ctí a ve výsledkové listině se posuneme směrem nahoru.
To by tak bylo z naší činnosti asi všechno. Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům družstva
dospělých, ale také těm, kteří již aktivně nesoutěží, za pomoc při výcviku našich mladýchhasičů nebo i při
dopravě na jednotlivé závody. Bez jejich pomoci by se tato činnost jen těžko dala vykonávat. Takže ještě
jednou velké díky.
Vám všem chci popřát po zbytek Vánočních svátků příjemnou rodinnou pohodu, hodně štěstí a do
Nového roku pevné zdraví a osobní spokojenost.
Děkuji za pozornost.
2. Velitelská zpráva
Sestry a bratři hasiči, vážení hosté dovolte mi abych vás zde co nejsrdečněji přivítal a v krátkosti seznámil
s naší prací v letošním roce.
V letošním roce proběhla tato školení a to pořádané námi nebo stanicí Přerov.
15.2.každoroční škol.řidičů v Prosebnicích k prodloužení profesní způsobilosti řidiče

• 22.2 školení požárních hlídek,radioprovoz,NDT
• 3.3.školení rozhodčích v Dolním Újezdě
• 11.3.praktický výcvik s motorovou pilou při kterém jsme odstranili suchou břízu u svatých a provedli
v obci prořez zeleně na žádost starosty
• v březnu dvoudenní školení velitelů na stanici v Přerově
• 3.3 2007 každoroční proškolení rozhodčích pro požární sport v Dolním Újezdě.
• 9.10. vyprošťování osob z havarovaného vozidla a jeho stříhání na stanici v Lipníku
• 13.10.NDT a seznámení s rolloverem,flashoverem a backdraftem pomocí projektoru
• 20.10.každoroční školení strojníků na stanici v Prerově
• 10.11.NDT na velíně v Ostravě BZS spojené s její exkurzí,seznámení s činností BZS,návštěva
hornického muzea,sfárání do muzejního dolu v hloubce 485 cm a prohlídka Ostravského heliportu
• 10.12.po dvou letech opakované školení motorových pil v Olomouci
V tomto roce jsme zasahovali celkem 8 krát.
•
7.4.požár hospodářského přístavku RD v Pavlovicích
•
1.6.požár hospodářských budov RD Navrátilových použita DT
•
7.6.požár osobního vozidla Peugeot 205 na silnici Pavlovice Radslavice
•
12.8.likvidace včelího roje v mechanizačním střediskuMZ a.s.
•
24.10.odstranění zřícené střechy a štítu RD Dolní 105.
•
10.11.požár paliva ve sklepě RD Sušise č.p.7
•
17.10.požár odpadu na skládce v Hradčanech
Další naší činností jsou soutěže a příprava na ně,které jsme věnovali letos celkem 177,5 hodin v 13 dnech.
První naší soutěží 31.března byla naše Radslavská přilba kde jsme si oproti loňsku polepšili o
jedno místo a skončili druzí,snad to za rok vyjde.27.4. NS soutěž na Slovensku ve Zlatém kde jsme
propadli a skončili na 15.místě. Další soutěž 12.5.základní kolo pořádané v Pavlovicích kde naši muži
vyhráli,jak v požárním útoku,také v běhu na 100.m překážek,zde jsme obsadili v jednotlivcích hned první
4 místa a také vyhráli pohár starosty Prosenic za nejrychlejší útok.Z tohoto základního kola postoupili
muži na kolo první 9.6. do Horního Újezdu,kde se nám už tak nedařilo a Radslavští borci obsadili
11.příčku.19. 20. 5. Rallye hamry soutěž v hasičské všestrannosti ,7.místo. 5.července 7.hasičské
odpoledne,kde naši starší páni s koňkou vyhráli z celkem čtyř družstev,ve víceboji Radslavice postavila
družstva dvě,z nichž Radslavice 2 vyhráli a Radslavice1 byli páté z celkem 7 družstev.Pro úplnost
v ženách zvítězil Bochoř jako již tradičně. 7.7.povodňový pohár v Bochoři kde se muži umístili na 9.
místě. 28.7. nová netradiční soutěž v Tučíně u příležitosti hodů,kde jsme po druhém vylepšeném pokusu
nakonec vítězství strhli na svou stranu.Dalšímu našemu vystoupení předcházela hymna a soutěž s ČR
Olomouc kde jsme se ve finále 18.8. na stadiónu v Přerově probojovali na stupeň nejvyšší a získali tak
pro svou obec zábavný program. Poslední soutěží mužů 15.9.ve Vrahovicích byla NS, taktéž obdoba té
naší,kde jsme k našemu údivu vyhráli,neboť na trati to vypadalo na střed pole.Měl bych se zmínit o
17.březnu a doveženém závodním stroji,následně zaběhnutém,který se v průběhu sezóny neustále
kazil,nicméně doklepal sezónu a 6.prosince byl odvežen na posezóní vyladění,tak aby byl připraven na
sezónu následující.
Mimo tyto soutěže jsme si zastříleli z malorážky na střeleckém dni při CM slavnostech,kde i při
postavení tří družstev do soutěže nedokázali obhájit loňské vítězství a obsadili 4. 7. 10.místo.Také jsme si
zahráli fotbálek na turnaji pořádaném TJ sokol kde jsme se umístili 5. místě..
Při výčtu aktivit nezapomeňme na únorovou asistenci při vodění medvěda.Březnové napouštění
radslavského brodu v areálu TVCK Radslavice + následná asistence při dostizích.Další plnění brodu
v červenci před vozatajskými závody, tentokrát poprvé za pomoci plovoucího čerpadla + natažení vedení
od hydrantu na hřišti k provizorně postavenému ustájení koní na závodišti. Říjnový odvoz
dorosteneckých fotbalistů na utkání mimo obec a také zajištění osvětlení při mikulášské nadílce,které
celé zajistil M Klar.
Mimo tyto činnosti také pracujeme ve zbrojnici na opravách a údržbě techniky ,dokončení přestavby
AVIE 130 hodin v 5- ti dnech,zde chybí ještě konečný nástřik, další údržba výstroje a výzbroje 722
hodin v 38 dnech.

V dubnu úspěšně prošel náš trambus TP,v červnu Avie a Peugeot na našich vozidlech bylo ujeto doposud
od ledna 7136 km, 338 na trambuse , na Avii 2291 km a 4507 km na našem Peugotu.
V průběhu roku jsme se dovybavili, 2 ks hadic C + 1 ks hadice B a sací koš pro mladé hasiče, 2 ks hadic
B, elektrické kalové čerpadlo,dvěma páry zásahových bot a zásahového obleku Fireman s kuklami a také
proudnicí Protec,dále jsme ještě koupili historickou stříkačku AUDI , na které se nyní dělá GO.
Na jaře jsme obdrželi darem vyprošťovací zařízení Narimex od HZS Olom. kraje územního odboru
Přerov.
Závěrem vám všem přeji krásné a klidné prožití zbytku vánočních svátků,do Nového roku hodně
zdraví,štěstí a spokojenosti. Děkuji za pozornost.
3. Zpráva starosty sboru
I já si Vás dovoluji pozdravit a přivítat na dnešní výroční valné hromadě našeho hasičského sboru.
Pokusím se v krátkosti dokončit rekapitulaci odcházejícího roku 2007. Jako již tradičně je počátek
každého roku spojen s konáním výročních valných hromad okolních sborů a místních spolků. Zástupci
naší organizace se jich zúčastnili v Hradčanech, Pavlovicích, Šišmě, Oseku, Sušicích a Tučíně.
Vzpomenout je třeba i VVH největšího místních spolku – TJ Sokol 2. 2. 2007. Jednání pobíhala i na
úrovni okrsků. V případě toho našeho se schůze konaly 9. 2. v Pavlovicích, 13. 4. v Tučíně
Zástupce sboru se zúčastnil i výroční valné hromady okrsku Prosenice. Stejně jako v loňském roce se u
nás v listopadu uskutečnilo shromáždění představitelů sborů okresu Přerov. Zapomenout nelze ani na
naše členství v MAS Záhoří Bečva. I jejích jednání se naši zástupci pravidelně účastnili, zástupce sboru je
členem rady MAS. Příklad úspěšného obecního projektu s nákupem komunální techniky nestínuje
možnosti sboru následujících letech.
Počátek roku je také tradičně spjat s Hasičským bálem. Letošní se uskutečnil 27. ledna a nesl sebou
několik změn. Poprvé nám hrála hudební skupina Karolína, zapracovali jsme na výzdobě. Hasičské
obleky jsme prezentovali na originálních figurínách a zejména, sice po silném tlaku, byla vyrobena
maketa hasičského vozidla. Na rozdíl od předchozích let naši snahu ocenila bohatá návštěva 233
účastníků. Zpestřením připraveného kulturního programu byl improvizovaný výstup hasičské delegace
z Bochoře s efektním tanečním číslem. V běhu roku pak následuje největší a organizačně nejnáročnější
akce – Radslavská přilba. I na ní jsme odzkoušeli několik inovací v organizaci a zvládli účast
zahraničních delegací. V tuto chvíli lze beze sporu říct, že tento prvek se již stal nedílnou součástí našeho
života a věřím, že bude dále rozvíjen. Právě s ohledem na rozvoj možností čerpání evropských zdrojů
vznikl nový kontakt na strážáky Chrzelic. Věřím, že je prvotní návštěva právě na Radslavské přilbě
oslovila a že existuje možnost navázání spolupráce. Naše reciproční návštěva na soutěži v Polsku bohužel
kolidovala s finále soutěže ČRO. Náhradní zajištěná účast hasičů ze Lhoty byla ohodnocena
poděkováním. Další vývoj kontaktů vyplyne z projednávání našeho návrhu na oficiální partnerskou
spolupráci na smluvním základě. Přelom dubna a května je tradičně spjat s oslavami svátku sv. Floriana.
28. dubna se konal pravidelný autobusový zájezd na sv. Hostýn, v příštím týdnu následovala mše
v Radslavicích, završená valnou hromadou. CM slavnosti byly ve znamení již 7. hasičského odpoledne
jehož nejproblematičtějším faktorem se stalo počasí. Neradostná byla i nižší účast koněk v soutěži, což je
další z oblastí pro náš potenciální rozvoj. Již v loňském roce jsem zde mluvil o obdobných soutěžích
v zahraničí, zejména v Polsku. Přestože jsme letos obdrželi velmi krásné pozvání na soutěž koněk
v Jastrabie Zdroji, účast se nepodařila. Reparát však byl složen ve směru na jihovýchod, naše delegace
vyrazila sbírat zkušenosti na soutěž koňských stříkaček do místní části Bratislavy, Rusovce. Oživení již
dříve vytipovaného kontaktu přinesla 1. z letošních celostátních akcí – hasičské slavnosti Litoměřice.
Svou relativně krátkou účast jsem zcela zaměřil právě na oblast koňských stříkaček a historie.V rámci
slavností byla vydána i kniha, v níž zůstane pro generace příští i naše koňka. Již konec května však
nastartoval akci, která nakonec svým rozsahem zastínila vše ostatní a v podstatě se ve vztahu k širokému
okolí stala výkladní skříní našeho sboru i obce. Myšlenka zapojení sboru do soutěže ČRO Hoří má
panenko. Vstupem do ní bylo vytvoření znělky, songu či pokřiku pro následnou hlasovací soutěž. A
jelikož jsme dostali přiděleno štastné číslo 13, nemohlo to dopadnout jinak než celkovým vítězstvím.
Předcházela mu samozřejmě široká (na naše poměry) propagační kampaň, všeobecné zaujetí a trocha
štěstí, rozumu a taktiky ve finálovém klání 18. srpna v Přerově. Vybojovaná odměna v podobě zábavného
programu v hodnotě 100 000 Kč nám přinesla hodně práce a starostí, ale i poznání vlastních schopností
zvládnout takto monstrózní akci a v konečném důsledku i slušný příjem do naší pokladny. Ten však

nevznikl podle mýtů a informací některých hasičských činovníků, ale tvrdě odvedenou prací nás všech.
Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se v jakémkoli období soutěže - přípravě, hlasování, finále i
při závěrečné akci nechali strhnout našim zaujetím a podpořili naši snahu, jejíž výsledkem byla bezesporu
úspěšná reprezentace a prezentace našeho sboru v širokém okolí. Doufám, že konečnou jedinou objetí
této akce bylo zrušené tradiční loučení s prázdninami, které věřím, bylo nahrazeno jinak. A zbývá ještě
odpověď na otázku, zda vytvořená část hymny, jak jsme píseň oficiálně prezentovali, se pro další období
touto skutečně stane. Objem představené činnosti sebou přináší neradostné nárůsty prací
administrativních a potřeb finančních. Je naší snahou využít všech otevřených možností. Sbor i letos
čerpá příspěvek Olomouckého kraje ve výši 20 000 Kč na akci RP, obecní příspěvek ve výši 11 000 Kč.
Z SH ČMS jsou to pak dotace na práci s mládeží – na tzv. materiálně technickou základnu a volnočasové
aktivity. Všechny představují nejen podání žádostí, ale zejména řádné zúčtování a zpracování závěrečné
zprávy. Pravidelně se také zapojujeme i do jednodušších akcí, jako je akce s Kozlem, přinášející pouze
věcné statky. Na rozdíl od minulého roku nás Kozlův promo tým navštívil místo plesu na hasičském
odpoledni, ovšem ve stejně slabou aktivitou. Pro příští rok sbor opět požádá o grant z Centra hasičského
hnutí v Přibyslavi - tentokrát vázán naplánované oslavy 115. let sboru. Naše loňská na pořízení vozidla
Praga RN bohužel nebyla vyslyšena. V samém závěru roku sbor zaslal žádost na UNO na 5000 Kč na
pořízení počítače. UNO je další organizací již je sbor členem. V jeho rámci byla letos vytvořena tzv.
hasičská sekce. Výstupem jsou zatím možnosti školení, vzdělávání v oblasti IT a financí. Činnost sboru
by nebyla možná bez přispění sponzorů. Z některými spolupracujeme dlouhodobě např. Svaťou
Zemánkem. Seznam je každoročně velmi dlouhý, většinou se jedná o věcná plnění při našich akci či
jiných aktivitách. Velmi si vážíme každé poskytnuté podpory, která násobí naše úsilí pracovat pro druhé.
Výbor SDH se na svém jednání sešel x-krát. Svůj první rok ve funkcích bojovali preventista Milan a
pokladník Zbyněk, kteří jistě v následujícím období svoji činnost šířeji rozvinou. Sbor má k dnešnímu dni
126 členů, z toho je 25 zapojeno v kolektivu mladých hasičů a dorostu. Do soutěží vstoupilo i družstvo
dorostu, a se snahou obnovit či zahájit činnost ženského družstva, koketovalo několik aktérů. Máme zde
také několik svateb našich členů a nové dětské přírůstky. Družební kontakty nám poprvé přinesly i
druhou stranu své mince. 23. července se zástupci našeho sboru zúčastnili v Raslavicích pohřbu našeho
kamaráda Jožky Džalaje, průkopníka našich družebních kontaktů.
Na samý závěr stručné shrnutí. Rok 2007 byl pro náš sbor pestrý jako sám život. Přinesl mnoho
pozitivního a prospěšného, zajímavé aktivity na poli kulturně-společenském i úspěchy na poli
sportovním. Přinesl i prohry, vystoupení kontroverzní a ne zrovna obdivuhodná. Ukázal, že každé aktivitě
je třeba věnovat patřičnou pozornost a odpovědnost. Přinesl velké množství práce a úkolů a doufám, že i
část radosti a uspokojení. V několika situacích znovu připomněl nutnost a potřebu aktivity a zapojení
každého z nás. Přeji Vám všem, abychom rok následující mohli bilancovat se stejným uspokojením. Ani
on nebude lehký, zcela jistě však slavný. Dnes v podstatě vstupujeme do 115. roku existence sboru.
Vědomi si odkazu našich předků a s přesvědčením prospěšnosti naší práce.
Děkuji Vám všem za činnost, pomoc i podporu, při všech dnes vzpomenutých i těch neuvedených
aktivitách roku 2007 a přeji Vám i Vašim rodinám, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. Ať se nám všem
společné dílo daří.
Děkuji za pozornost.

