Zpráva o činnosti SDH Radslavice v roce 2009
1. Zpráva o činnosti mladých hasičů
Sestavil: Svatopluk Libigr
Vážené sestry,bratři,vážení přítomní.
Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností kolektivu MH.
Po všech příchodech a odchodech jednak do kategorie dospělých, ale hlavně a to mrzí obzvláště
mne samotného, vystoupení některých mladých členů z našich řad, čítá nyní kolektiv MH celkem
23 členů. Z toho 6 v kategorii mladších, 9 ve starších a 8 dorostenců. Oproti loňským 30 členům je
to tedy pokles o 7 členů, z čehož 4 přestoupili do dospělých a 3 MH opustili naše řady úplně. Nyní
už ale k vlastní činnosti.
Naši MH se v letošním roce sešli přibližně na 50 schůzkách, na kterých se po většinu času trénovalo
na soutěže v požárním útoku zařazených do VC OSH Přerov, ale hlavně na podzimní a jarní kolo
hry PLAMEN.
Každoročně zahajuje tato hra Závodem požárnické všestrannosti. Letošní ročník 2008 – 2009
odstartoval 4. Října 2008 v Přestavlkách. Soutěžili jsme zde v kategorii mladší, starší a dorostenci.
V mladších se zúčastnilo celkem 18 družstev a naši mladí obsadili místo 12. Ve starších
z celkového počtu 30 zúčastněných družstev jsme obsadili 7 místo. V kategorii dorostu se
zúčastnila pouze 4 družstva a našim klukům se podařilo tento závod vyhrát. Do jarního II. Kola
jsme mohli odjíždět vcelku spokojeni.
II. kolo proběhlo ve dnech 30. – 31. 5. 2009. Ne však v Hranicích, jako tomu bývalo v předešlých
letech, ale na fotbalovém stadionu v Lipníku n. Bečvou. Na tomto II. Kole nám však vůbec nepřálo
počasí. Celé dva dny propršelo. Dokonce první den se oproti plánovaným čtyřem disciplínám
v kategorii starších, odsoutěžili pouze tři. Nyní tedy k výsledkům.
Mladší si oproti I. Kolu, kde skončili na 12. Místě, polepšili na celkové 8. Místo. Starší si naproti
tomu o tři místa pohoršili a skončili celkově na místě 10. Vzhledem k podmínkám, které zde
panovali, jsem musel před oběma našemi soutěžními družstvy jak se říká smeknout. Dorostenci po
oba tyto dny nezávodili. Ti si své II. Kolo odsoutěžili společně s muži o týden dříve, tedy 23. 5.
2009 v Provodovicích. Naši kluci své vedoucí postavení po I. Kole neudrželi a klesli na celkové 3.
Místo. I přesto je to výborný výsledek.
Tím tedy skončila hra PLAMEN ročník 2008 – 2009. Neskončili tím však soutěže MH. Naopak,
rozjel se velký kolotoč závodů v požárním útoku, zařazených do VC OSH Přerov. Letos to bylo
celkem 11 závodů. My jsme se zúčastnili jak s družstvem mladších, tak i starších. Objeli jsme
celkem 10 soutěží. Pouze v Partutovicích jsme se neúčastnili a to hlavně kvůli nemoci některých
našich závodníků. Co se týče celkového hodnocení našich družstev ve VC, tak mohu konstatovat,
že na loňské celkové umístění jsme nenavázali. V kategorii mladších bylo přihlášeno 15 družstev,
podmínky splnilo 13 a naši se umístili celkově na místě 11. V kategorii starších přihlášeno 12
družstev, splnilo 10 a naši skončili na 9. místě. Hlavy jsme však nesklopili a všichni se shodli, že
příští ročník bude určitě z naší strany lepší.
Toto předsevzetí jsme mohli začít naplňovat již 2. Října 2009, kdy začal ročník 2009 – 2010 hry
PLAMEN. A opět to bylo Závodem požárnické všestrannosti v Přestavlkách. Letošního I. Kola se
zúčastnilo ve všech kategoriích úctyhodných 62 družstev.
V konkurenci 28 družstev v kategorii mladších, obsadilo naše místo 18. Ve starších jsme skončili na
8. místě z celkového počtu 27 družstev. Kategorie dorostu byla letos obsazena o něco lépe. Celkem
to bylo 7 družstev. A naši si po složitých přesunech, zaviněných onemocněním některých klíčových
závodníků, odvezli velmi pěkné a nadějné 3. místo. Ve druhém jarním kole, které proběhne 29. –
30. 5. 2010, opět na již zrekonstruovaném stadionu v Hranicích, se máme na co těšit.
Poslední akcí, kterou pořádala OORM, bylo dvoudenní školení vedoucích a rozhodčích MH
v Jánských koupelích. Bylo to 6. – 7. 11. 2009. Školení jsme se účastnili v počtu 3 členů. Dva jsme
si obnovili statut rozhodčího a vedoucího MH a jedna naše členka se stala novou rozhodčí MH.
Tím je asi tak zhruba vyčerpán výčet činnosti členů kolektivu MH za uplynulý soutěžní rok.
Doufám, že jsem na nic nezapomněl a pokud ano, tak si možná vzpomene ve své zprávě náš pan
starosta sboru.

Závěrem chci ještě poděkovat všem, kteří mi s přípravou družstev pomáhali a věřím, že i v dalších
letech se budu moci na jejich pomoc spolehnout. 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
Zpracoval:Leoš Janáček
Sestry,bratři vážení hosté.
Každoročně se zde v tento vánoční čas scházíme abychom zhodnotily výsledky naší práce za
uplynulý rok.Proto mi nyní dovolte abych vás nyní seznámil alespoň s některými výsledky naší
celoroční práce.
K prvnímu zásahu v tomto roce vyjížděla naše jednotka 18.2 a to k požáru balíku slámy
v prostoru Radslavského Hájku. Další výjezd byl 29.4 k požáru skládky odpadu Hradčany, kde jsme
zasahovali znovu také 3.května. Další požár, ke kterému jsme vyjížděli byl požár skladu sena a
slámy v obci Soběchleby, místní části Simře. Tento zásah trval 15 hodin a prověřil hned několik
kusů naší techniky. 24.6 byla naše jednotka přibližně ve 22:30 povolána do obce Hustopeče nad
Bečvou na pomoc při bleskových povodních. Jednotka dle požadavku KOPIS vyjížděla se vší
dostupnou technikou. První sled s CAS 25 a DA 12 zasahoval nejprve v obci Vysoká a následně se
vrátil do Hustopeč, kde již skupina s DA Peugeot prováděla čerpání vody a technickou podporu
dalších jednotek. Činnost byla ukončena nad ránem. Ještě ten samý den v odpoledních hodinách
byla jednotka znovu povolána k odstraňování následků bleskových povodní, tentokrát do Hranic.
Ještě jsme ani nestačili usušit výstroj a jednotka byla znovu povolána a to v noci 27.června k požáru
skládky odpadů v Hradčanech.Ten samý den ráno vyrazila jednotka na předem dohodnutou
technickou pomoc do obce Hustopeče, kde pomáhala s odstraňováním následků již zmíněných
bleskových povodní z předchozích dní. K požáru skládky v Hradčanech jsme vyjížděli ještě 3.září.
K požárům jsme vyjížděly ještě 15. října do Prosenic a 2.listopadu, kdy došlo k zahoření ve sklepě
rodinného domu Sušická 183 v Radslavicích. Do výčtu událostí lze zařadit i HZS požadovanou
pohotovost jednotky dne 4.dubna, při demonstracích radikálů v Přerově
Aby byly členové dobře připravení na případnou pomoc, probíhala po celý rok pravidelná
školení členů. Vlastními silami jsme organizovali 16.ledna školení zaměřené na radioprovoz,
spojené s výcvikem s DT, 27.února ve spolupráci s ČCK na poskytování první pomoci, 4.září a
12.prosince proběhl výcvik ve vyprošťování. Samostatnou kapitolou byl výcvik strojníků i členů
jednotky s novou cisternou LIAZ před jejím zařazením do výjezdu. Kromě těchto školení proběhla
také školení velitelů a strojníků a preventistů, pořádaná Hasičským záchranným sborem.Všichni
řidiči s platným profesním osvědčením se zúčastnili povinného školení řidičů. Nositelé dýchací
techniky prošli v prosinci pravidelným přezkoušením spojeným z praktickým výcvikem na
protiplynovém polygonu na požární stanici Prostějově. V průběhu prosince také úspěšně absolvoval
základní kurz nositele DT Lukáš Stecker. Dva naši členové absolvovali již v únoru základní kurzy
v ÚHŠ v Jánských Koupelích. Kvalifikaci V 40 získal Martin Veselý, S 40 Aleš Mikulík.
Připravenost členů sboru byla prověřena v průběhu roku nejen u zásahu, ale i dvěma námětovými
cvičeními .První cvičení proběhlo 17.dubna a jednalo se o taktické cvičení pořádané hasičským
záchranným sborem na objekt logistického centra Emos. Druhé námětové cvičení se uskutečnilo
17.října v Pavlovicích, za účasti všech sboru okrsku Pavlovice. Při tomto cvičení si jednotky
prověřily možnosti dálkové dopravy vody. Část vědomostí a dovedností nabytých při výcviku jsme
předvedli veřejnosti na dětském dnu v Tučíně a při příležitosti oslav 110-ti let SDH Pavlovice u
Přerova.
Nedílnou součástí výcviku jednotky je také požární sport. Mezi první a asi nejnáročnější soutěže
patři Radslavská přilba, kde je prověřována všestranná připravenost soutěžního družstva.V letošním
roce jsme družstvo sestavili až na velitele a strojníka ze členů dorosteneckého družstva a podařilo se
nám ve velmi silné mezinárodní konkurenci obsadit krásné 3.místo.V druhé polovině dubna se čtyři
naši členové zúčastnili soutěže Železný hasič v Tovačově kde v konkurenci 50 soutěžících dokázali
vybojovat následující umístění: Leoš Janáček 16 místo, Aleš Mikulík 19 místo, Martin Klár 26

místo a konečně Michal Veselý 34 místo. Již v průběhu dubna byl zahájen trénink družstva mužů a
dorostenců na okrskové kolo v požárním sportu.
Okrskové kolo se v letošním roce konalo 8.května v areálu TJ Sokol Radslavice za účasti 10
družstev mužů a 2 družstev žen z okrsků Pavlovice a Prosenice. Součástí této soutěže je také soutěž
o pohár starosty okrsku Prosenice.
Družstvo Radslavice A dokázalo v okrskovém kole zvítězit jak v disciplíně požární útok, tak
v běhu na 100m s překážkami a postoupilo tak do okresního kola soutěže. Družstvu Radslavice B se
podařilo obsadit celkově 2 místo. Na 100m překážek se stal vítězem Michal Gadlena, kterému se
tak podařilo prolomit několikaletou nadvládu Aleše Mikulíka. V poháru starosty jsme obsadili
bohužel až druhé místo. Výkon družstva nestačil na soupeře za Sobíšek, který si odvezl putovní
pohár.
Okresní kolo se v letošním roce uskutečnilo již 23.května v nově otevřeném sportovním areálu
v Provodovicích. Při této soutěži se již naplno projevil nedostatek času na přípravu družstva mužů
a to nakonec obsadilo až 12 místo. Nepříjemným zklamáním pro všechny však byl výkon družstva
dorostenců, kteří na soutěž odjížděli s velkou šancí na postup do krajského kola. Nakonec však
obsadili 3 místo ze 4 zúčastněných družstev.
Soutěžní družstvo se také zúčastnilo dvou zahraničních soutěží. 1.srpna v Polských Chrzelicích,
kde obsadilo 2.místo a 29.srpna ve slovenských Radslavicích, kde obsadilo 12 místo .
Jako již tradičně se naši členové zúčastnily také střelecké soutěže pořádané místním střeleckým
klubem. Do této soutěže jsme vyslali v letošním roce 4 družstva. Družstvo SDH Radslavice 1
obsadilo celkové první místo a v jednotlivcích jsme získali 2 a 3 místo .
Nelze zapomenout na aktivitu starších pánů, kteří se zúčastnily několika soutěží a ukázek s naší
koňskou stříkačkou.
Mimo zásahy a požární sport se naši členové také věnovalyivýchovné činnosti. Ve spolupráci
s místní základní školou jsme uspořádali 26.května na místním hřišti sportovně výchovné
odpoledne.
Členové sboru se také podíleli na různých kulturních a sportovních akcích v naší obci. Pomáhali
jsme zajistit ozvučení při tradičním vodění medvěda, při cyrilometodějských slavnostech, dovozu
vody na přípravu kluziště, zajištění požární asistenci a napouštění vodního příkopu v areálu TVCK.
Jako hlavní pořadatel jsme připravili noční soutěž radslavská přilba, hasičské odpoledne při
cyrilometodějských slavnostech, soutěž Velké ceny okresu Přerov mladých hasičů a rozloučení
s prázdninami.
V letošním roce došlo ve vybavení našeho sboru k jedné z nejzásadnějších změn za posledních
20let. Od hasičského záchranného sboru jsme v pondělí 29.června 2009 dopoledne převzali
cisternovou automobilovou stříkačku CAS 25 LIAZ. Po potřebných úpravách bylo vozidlo 24.srpna
zařazeno jako výjezdové a nahradilo tak definitivně původní CAS 25 RTHP. Kromě toho byly
pořízeny nové pracovní stejnokroje, 2 ks přilby Heros, modul na rozesílání SMS zpráv členům
jednotky, z prostředků sboru pak páteřní deska BaXtrap, 2 polohovací pásy AP1/1, sada hadic na
100m překážek, historické stejnokroje naše a Chrzelic, videokamera, mikrovlnka a digitální váha.
V průběhu uplynulého roku jsme však pouze nehasili a nesoutěžili. Hodně volného času bylo
také věnováno úpravám a údržbě techniky. Údržba byla prováděna dle aktuálních potřeb po celý
rok. Všechna vozidla mají platné technické prohlídky a jsou připravena k zásahu.
Na konec nezbývá než poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do všech činností sboru a pomohli
tak šířit dobré jméno našeho sboru.
Na závěr bych rád popřál všem přítomným klidné prožití zbytku vánočních svátků a do nového
roku hodně štěstí, rodinné a pracovní pohody.
3. Zpráva starosty sboru
Zpracoval a na VVH 26.12.2009 předložil Stanislav Jemelík
Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení přítomní,
dovolte abych zakončil rekapitulaci akcí právě končícího roku v ostatních oblastech činnosti sboru.
proti všem předchozím v jeho více než 115-ti leté historii byl minimálně v jednom ohledu jiným.
Poprvé sbor vyzkoušel žádat o finanční prostředky ze zahraničních zdrojů, v tomto případě
Evropské unie a svůj projekt „Poznáním historie k rozvoji budoucí spolupráce SDH Radslavice a

O.S.P. Chrzelice“ také v těsné spolupráci se svým polským partnerem realizoval. Splnil si tak
některá dlouhodobá přání, např. pořízení odpovídajících historických stejnokrojů, přileb a opasků,
ale současně si přidělal spoustu administrativních starostí a úkolů. Na hodnocení projektu je sice
zatím příliš brzy, neboť naplněním reálného hlavního cíle bude až získání slíbených fin.prostředků,
ale ukázal něco již teď – schopnost realizovat takovýto projekt a spolehlivost vybraného polského
partnera, samozřejmě nové poznatky a zkušenosti, které jak moudrosloví praví jsou k nezaplacení.
Ale nyní již k rekapitulaci uplynulého roku.
Kulturně společenská činnost byla tradičně zahájena Hasičským bálem, konaným 31.ledna
s kvalitní návštěvou a hudební skupinou AXEL Olomouc. Počátek května je spjat s oslavou svátku
sv.Floriána, kterou jsme také zvládli v tradičním rozsahu – účastí na mši svatém kostele sv.Josefa a
valnou hromadou sboru. Předcházel jí však již 25.dubna pořádaný autobusový zájezd na pouť na
sv.Hostýn. Tomuto potnímu místu jsme zůstali věrni přestože se ve stejném termínu konala
hasičská pouť v Dubu na Moravě. Pro příští rok již budou mít možnost výběru, neboť pouť v Dubu
se uskuteční 17. a na sv.Hostýnu 24. dubna. Dalším významným termínem je počátek července. Ten
je spjat s obecními CM slavnostmi, během kterých sbor zaznamenává několik aktivit. Tou základní
je samozřejmě pořádání Hasičského odpoledne, v letošním roce již devátého, navíc realizovaného
jako první aktivita již vzpomínaného přeshraničního projektu. Tato skutečnost umožnila účast větší
delegace z Chrzelic, ale i více starostí s průběhem soutěže. Potěšitelná je zejména účast druhého
polského týmu ze Szemrowic s krásnou a v našem prostředí netypickou koňskou stříkačkou.
Přestože je devítičlenná účast koněk rekordní, pořád je to více o vazbách a povinnosti než o
samotném zájmu soutěžních týmů o soutěž. Je paradoxem, že koňky měli účast rekordní a víceboj
minimální, v podstatě jej zachránila účast nehasičských závodníků. Tradiční se pro tuto akci
bohužel stává dešťová přeháňka v jejím průběhu. V rámci této akce byli představeny nově pořízené
historické stejnokroje. Ty vedly i k vyšší aktivitě týmu koňkařů. Během roku absolvoval hned
několik ukázek – 13.června v Újezdci, 11 července ve Staré vsi a Tučíně, 18.července soutěž při
oslavách 120-ti let v Opatovicích a 1.srpna účast na soutěži v Chrzelicích – 2.aktivitě
přeshraničního projektu. Druhou tradiční aktivitou CM slavností je účast družstva na turnaji v malé
kopané. I při něm je to z naší strany víc o povinnosti. Za významný počin pak považuji naše třetí
vystoupení na slavnostech – krojovanou účast na shromáždění u rodného domu Fr.Slaměníka a
následný průvod na připravené výletiště. Naše účast dodává těmto akcím na obřadnosti a lesku přes
skutečnost, že stav našich vycházkových stejnokrojů už není ideální. Platí to bezesporu i o naší sice
skromné, ale neméně významné účasti při oslavě vzniku republiky 28.října s položením věnce
k Pomníku Svobody. Závěr prázdnin je dlouhodobě spjat s naší další aktivitou – soutěžním
odpolednem pro děti ukončeným táborákem. I letos jsme využili areálu TJ Sokol, neboť na ni
druhým dnem navazovala soutěž MH ve velké ceně v PÚ. Na rozdíl od krásného pátku sobotní
soutěž úplně znehodnotilo deštivé počasí, paradoxně ukončené v momentě vyhlašování výsledků.
Soutěž proběhla jednokolově a zúčastnilo se jí xx družstev v kategorii mladší a xx v kategorii starší
MH. V tento den také po dvou letech vyrazila xx členná výprava našeho sboru do družebních
Raslavic na povinnou účast na 1.ročníku soutěže, konané na počest zemřelého kamaráda a tamního
velitele Jožky Džalaje.
24.října se uskutečnila poslední aktivita přeshraničního projektu – poznávací zájezd se seminářem
v Chrzelicích. Musím poznamenat, že na mé očekávání za poměrně malého zájmu členské základny
o tuto akci. Věřím, že její účastníci však byli spokojeni jak s připraveným programem, tak
celkovým průběhem akce. Jen se mi zdá, že příliš brzy odezněla snaha o završení výuky jízdy na
monocyklu, tak intenzivní v Chrzelicích. Na tuto akci navazovalo vytvoření výstupů z celého
Projektu, se kterými se dnes můžete seznámit. Je jimi dvoujazyčná brožura o historii a současnosti
obou sborů, DVD z realizovaných aktivit a vytvořené prezentace pro seminář v Chrzelicích. Pro
další využití nám z projektu samozřejmě zůstala pořízená videokamera. v jejím dalším a hlavně
smysluplném využití máme zatím velké rezervy, neboť i jen zpracování záznamů z aktivit projektu
se ukázalo jako skoro neřešitelný problém. Pro budoucí období je zde prostor pro aktivní iniciativu.
Za velmi významnou považuji po letech uskutečněnou akci v oblasti preventivně výchovné práce
pro místní školu. Proběhla 26.května v areálu TJ Sokol, bohužel kromě zákonné revize RHP a
váznoucí tiskové a webové prezentace zůstala osamocenou aktivitou. Při zmínce o škole vzpomenu
naše smluvní partnerství projektu „Vybudování nové jazykové a počítačové učebny a zajištění

bezbariérovosti ZŠ Radslavice“, omezené nakonec pouze na pomoc při stěhování před jejím
zahájením. Pro následující období vyvstává úkol, seznámit se s novou požární situací v objektu,
změnami dispozice a využití prostor a přístupu do nich.
K základním aktivitám sboru ve vztahu k jeho příslušnosti ke SH ČMS je účast na valných
hromadách okolních sborů, konaných obdobně jako v našem případě na přelomu roku, schůze
aktivu okrsku v průběhu celého ročního období a tradičním podzimním shromáždění představitelů
sborů, které se z naší pořadatelské péče letos po 3 letech přesunulo do Horní Moštěnice. Zástupci
sboru se rovněž zúčastnili jednání MAS Záhoří Bečva, jejímž je sbor členem a hasičské sekce Unie
neziskových organizací Ol.kraje. Kromě školení v oblasti odborné přípravy a jednotky se členové
zúčastnili školení pořádaných ONO OK, Euroregionu Praděd k česko-polskému projektu, fy
ANTEE k provozu webových stránek, přes SH to bylo školení hospodářů a revizorů 20.listopadu v
Opatovicích. Vzhledem k naší čtyřnásobné účasti v aktivu ZH okresu Přerov sbor ve spolupráci
obcí poskytl zázemí a občerstvení pro předvánoční jednání aktivu ZH 13.listopadu v sále Domu
hasičů. Naši členové aktivu se dále zúčastnili setkání ZH Ol.kraje, konaného 26.května v Olomouci
a setkání ZH Ol. a moravskoslezského kraje 9.září v Jánských Koupelích. Výbor se v uplynulém
roce sešel na 11 jednáních. Členská základna si během roku zachovala setrvalou úroveň. Na
poslední cestě jsme doprovodili Stanislava Mužíka a bývalého starostu sboru Josefa Hrdličku.
K dnešnímu dni sbor čítá 127 členů, z toho 18 MH.
Rozsáhlá kooperace fungovala v uplynulém roce s TJ Sokol Radslavice. Vzhledem k pořadatelství
okrskového kola SSHD jsme jejich sportovní areál využili ke čtyřem akcím, recipročně jsme
vypomáhali při vodění medvěda a dopravě dorosteneckého družstva na zápasy.
Všechny dnes rekapitulované aktivity byly realizovány nejen z vlastních zdrojů, ale i dotací a
příspěvků. V případě soutěží to byla podpora Ol.kraje, jako každoročně nám pomohl příspěvek
obce, čerpali jsme také dotace na činnost kolektivu MH z MŠMT, zprostředkované SH ČMS.
Účetně to pak byl i příspěvek na připojení k internetu z UNO OK.Kromě nutného a pravidelně
prováděného vyúčtování všech dotací byla ve sboru vykonána kontrola KÚ Ol.kraje na příspěvek
poskytnutý v roce 2008. Zejména věcnou podporu sbor čerpal od podnikatelských subjektů pro
konkrétní akce sboru. Na výraznější úspěchy v této oblasti však v uplynulém roce nějak nedošlo.
Vzhledem k tomu, že na dnešní VVH také končí pětileté volební období orgánů sboru, slušelo by se
provést i jeho rekapitulaci. Jelikož tato byla součástí proslovu starosty na loňských oslavách 115-ti
let sboru, zastavím se dnes jen u několika klíčových témat poslední pětiletky. Dominuje jí obnovení
práce s mládeží, zatím však nezvládnutá v plné šíři. Zažili jsme počátky a následný výsledkový
vzestup kolektivu MH i následný přestup do dorostu, který jsme nedokázali dobře uchopit a
přetavit v nabízený úspěch. Vzhledem k věkovým omezením nám pro toto první období na nápravu
ani mnoho času nezbývá, snad rok, max. dva. Zklamali jsme v tréninku a manažérském vedení
týmu. Stále nám chybí kádry ochotné a schopné převzít velkou odpovědnost a omluvou není ani
obrovská šíře záběru našich aktivit.
Do nové pozice jsme dostali prvek mezinárodní spolupráce. Z naprosté shody náhod jsme získali
partnera, který je aktivní a má zájem navázanou spolupráci rozvíjet. Realizovaným Projektem jsme
mu věcně i ekonomicky dali najevo, že jsme ochotni touto cestou jít, ale očekáváme adekvátní
zpětnou vazbu. V Projektu jsme investovali naše zdroje na polské straně hranice a očekáváme, zda
se vložená investice vrátí.
Významným okamžikem sboru je zcela jistě výměna prvního výjezdového vozidla, přesně po třiceti
letech od obdobného aktu. V roce 1979 jsme měli představu, že tato situace nás bude potkávat spíš
častěji, než po tehdy aktuálních osmi letech. Jak vidíme, realita je zcela jiná a ani v následujícím
období nelze očekávat převratné změny. Poděkování patří HZS OK ÚO Přerov, reprezentovaného
dnes zde panem ředitelem. Věřím, že předání vozidla je i vyjádřením spolehlivosti a odbornosti naší
jednotce. Naším úkolem bude jeho další efektivní využívání a trvalá péče nejen o něj, ale veškerou
další techniku, výstroj a výzbroj, umožňující i v dalším období odpovědně a komplexně řešit
ochranu našich spoluobčanů.
Sestry a bratři, děkuji vám za práci a činnost vykonanou ve prospěch sboru a vedoucí k plnění
plánovaných úkolů. Do nového roku přeji Vám i všem přítomným i jejich blízkým zdraví, štěstí,
chuti a odhodlání i nadále pracovat pro naši společnou hasičskou myšlenku. Děkuji za pozornost.

