Výroční zpráva o činnosti SDH Radslavice za rok 2010
Velitelská zpráva SDH Radslavice za rok 2010
Zpracoval:Martin Kudrna
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 seznámil alespoň s některými výsledky naší celoroční práce.
K prvnímu zásahu v tomto roce vyjížděla naše jednotka 15.1. a to k požáru sazí v komíně rodinného
domu Petrášových u kostela č.p.53.. Další výjezd byl 25.1..k požáru sklepa rodinného domu v
Hlinsku.Další oheň , ke kterému jsme vyjížděli byl požár naší známé skládky v Hradčanech a to 3.3.
Další byl opět na stejné místo a to 11.5. Po tomto datu nás již na skládku k požáru nevolali. Dalších 9
výjezdů nebylo pro požár,ale pro opačný živel který letos potrápil celou Českou republiku.Začalo to
pytlováním protipovodňových pytlů v noci 17.5. v Technických službách v Přerově Na Hrázi. Po
kulminaci řeky Bečvy jsme další den 18.5.vyjeli čepat rozsáhlé sklepní prostory do f. Dalkia a.s. Přerov
,kdo neví co je to za firma. Je to teplárna kde jsme zasahovali do rána 20.5.nepřetržitě. Zde se podle
potřeby střídali členové naší jednotky .Odpoledne tentýž den vyjel i náš trambus čerpat k tenisové hale v
Přerově ,kde strávil s noční přestávkou také dva dny. Vydržel. Aby někdo neřekl, že s velkou vodou
zápasíme jen venku mimo náš katastr, tak hned 22.5.jsme si to vyzkoušeli pro změnu v naší obci ,kdy po
průtrži mračen a následného přeplnění radslavského potoka i nové kanalizace, jsme uklízeli na obecním
dvoře , v dílnách i skladech nánosy bláta. 28.5. čerpání sklepů v rozvodně v Prosenicích.Další hrozba
Bečvy 2.6. a večerní nakládání na auta již jednou použitých a vodou nasáklých protipovodňových pytlů v
Technic.službách v Přerově - Na Hrázi. 4.6. pomoc při čerpání vodních lagun v Troubkách.Taktéž jsme
čerpali vodu v Kroměříži. Za tuto pomoc nám byla zakoupena tiskárna k našemu PC. A konečně poslední
práce související s čerpávím vody 9.8. a to na závodišti v Radslavicích. Zatím poslední ostré houkání
10.8. hořící tráva a strniště mezi Pavlovicemi a Tučínem.Houkalo se k výjezdu ještě 30.10. při
Prověřovacím cvičení. Po ňem proběhl rozbor zásahu a přeškolení nositelů DT na nové přetlakové
Dregry a seznámení s přetlakovým ventilátorem .
Aby byly členové dobře připravení na případnou pomoc, probíhala po celý rok pravidelná školení
členů..6.2. se náš preventista zdokonalil na školení v Přerově. Vlastními silami jsme organizovali 26.2.
školení radioprovozu a bojového řádu, spojené s výdejem nových PS 2. 14.3. proběhlo školení první
pomoci a teorie zásahu u dopravní nehody v Hradčanech. Praktická část vyprošťování pak 23.-24. 4. na
stanici v Lipníku n/B. V červnu jsem se s p. Klarem seznámil v Olomouckém školícím středisku s
postupy zásahu na nebezpečný hmyz a odchytu zvířat. Kromě těchto školení proběhla také školení
velitelů , 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 v Prostějově. V průběhu prosince také úspěšně absolvoval základní kurz nositele DT Vít
Svozílek.
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 březnu si naši dva dorostenci změřily síly v
přespolním běhu Grymovská osma.V druhé polovině dubna se tři naši členové zúčastnili soutěže
Železný hasič v Tovačově, kde v konkurenci 50ti soutěžících dokázali vybojovat následující umístění:
Leoš Janáček 21. místo, Tomáš Říha 25. místo a Michal Veselý 40 .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 Prosenice za účasti 11 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 nedokázalo v okrskovém kole zvítězit v disciplíně požárního útoku. V běhu
na 100m s překážkami sice vyhráli před družstvem Radslavice B, to však mělo lepší čas na obou útocích
. Družstvu Radslavice B se podařilo obsadit celkově 2 místo. Na 100m překážek se stal vítězem Tomáš
Říha , a na stovkách jsme obsadili i další čtyři místa. V poháru starosty družstvo B obsadilo až druhé
místo. Výkon družstva nestačil na soupeře za Sobíšek,které vyhrály stejně jako loni. Sice jsme okrsek
vyhrály s béčkem, ale postup jsme přenechali mužům z Tučína.Tento den byl velice perný, neboť od rána

běžela soutěž SSK ve střelbě z malorážky ,zde se nám podařilo obhájit prvenství .Ještě tentýž den
odjížděla z Prosenic část mužů na soutěž Rallye Hamry, kde skončily na šestém místě z 13 družstev.Ale
pozor! mezi prvním a šestým bylo pouze 7,5 trestných bodů.
Soutěžní družstvo se také zúčastnilo dvou zahraničních soutěží. 15.srpna v Polských Chrzelicích, kde
obsadilo po nepřesvědčivém výkonu 7 místo a 5.srpna ve slovenských Raslavicích, kde obsadilo 8. místo
.Dále jsme v tučínské netradiční soutěži byli čtvrtí,v Bochořském Povodňovém poháru šestí ,ve
fotbalovém klání při CM slavnostech pátí,v Pavlovském heblu 5 , a Šišemském krtičáku šestí
Nelze zapomenout na aktivitu starších pánů, kteří se zúčastnily několika soutěží a ukázek s naší koňskou
stříkačkou.Soutěže v polských Szemrovicích 18
, v Radslavských koňkách skončily šestí a k
příležitosti oslav 100 let dobrovolných hasičů v Lipníce n./ b.
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,
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 pro děti z naší obce ,osvětlení při
mikulášské nadílce ,organizační pomoc při Žhavých rozetách .Naši členové také darovali krev v březnu a
červnu a také jsme 4x zajistili dopravu fotbalistů na zápas.
V letošním roce jsme uskutečnili tolik očekávané přestrojení vycházkových uniforem. Celkem jich bylo
39 ks. Dále se nakoupily štafetové hadice pro překážový běh, rozdělovač závodní,spojky hadic s
pojistkamia a brašnová lékárnička.Dostali jsme dar od Olomouckého kraje a to 2x DT Drager + náhradní
láheva a přetlakový ventilátor.Obec pořídila Ochranné pytle na láhve DT.a další dva Dragry gumové a
pracovní rukavice.
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, zdraví, rodinné a pracovní pohody
Sestavil: Svatopluk Libigr
Zpráva o činnosti mladých hasičů SDH Radslavice v roce 2010
Vážené sestry, bratři, vážení přítomní.
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností kolektivu MH.
K dnešnímu dni čítá náš kolektiv celkem 27 členů. Z toho v kategorii mladších je to 11 členů, ve
starších 9 a dorostenců 7. Z těchto čísel vyplývá, že největší nárůst byl u mladší kategorie, kdy jsme
v letošním roce přijali 6 nových členů. Velký pohyb nastal také u dorostenců, kde 4 členové přestoupili
do kategorie dospělých.
Nyní již ale k vlastní činnosti.
V letošním roce jsme se sešli přibližně na 40 schůzkách. Trénovali jsme hlavně na pohárové soutěže,
soutěže zařazené do VC OSH Přerov, ale hlavně na obě kola soutěžní hry PLAMEN.
Hra Plamen začala Závodem požárnické všestrannosti 3.10.2009 v Přestavlkách. V každé kategorii jsme
se zúčastnili s jedním družstvem.
Mladší obsadili v konkurenci 28 družstev 23.místo, starší se umístili z 27 družstev na 14.místě. Tradičně
nejlépe si vedli dorostenci, kteří v konkurenci 7 družstev obsadili 3.místo. A jelikož naše družstva starších
a mladších mívají silnější druhá kola, tak jsme se v myšlenkách soustředili na jaro, kdy ve dnech 29.30.5.2010 proběhlo na zrenovovaném hranickém fotbalovém stadionu toto druhé kolo.
Mladší se v celkovém umístění posunuli na 11.místo a starší dokonce na 5.místo. Dorostenci své druhé
kolo neměli v Hranicích, ale v Radíkově a to 29.5.2010. Také oni si polepšili a to postupem na celkové
druhé místo. Tím byla zakončena soutěžní hra Plamen.
Jelikož jsme splnili s dvěma družstvy podmínky pro účast ve VC OSH Přerov, mohli jsme se začít na
tyto závody plně připravovat

Letošní kolotoč VC sestával celkově z dvanácti závodů v požárním útoku. Nakonec to ale z důvodu
povodně v Troubkách bylo jen jedenáct závodů. My jsme se zúčastnili celkem devíti klání, a protože jsme
objeli více než polovinu těchto vypsaných závodů, mohli jsme být hodnoceni v této soutěži vyhlášené
OSH Přerov. Letošní závěrečný závod a tím i celkové vyhlášení soutěže se uskutečnilo ve Stříteži nad
Ludinou. Naše mladší družstvo skončilo celkově na 11.místě a starší na místě 8.
Na nějaké odpočívání však nebyl čas. Čekalo nás totiž zahájení dalšího ročníku hry Plamen Závodem
požárnické všestrannosti. Tento den nastal 25.9.2010 a bylo to opět v Přestavlkách.
Soutěže jsme se opět zúčastnili s družstvem mladších, starších i dorostenců. V kategorii mladších bylo
přihlášeno celkem 22 družstev, naši si doběhli pro celkové 16. Místo. V kategorii starších družstev to
bylo celkem 31 družstev a my jsme obsadili 8. místo.
Kategorie dorostů byla opět jedna z nejchudších, byly to pouze 3 družstva. A naši? Nezklamali a zvítězili.
Je to ale zatím jen polovina cesty k vítěznému a kýženému cíli. A tím je zvítězit i ve druhém kole a
postoupit na krajské kolo. Takže budeme držet palce a záleží jen na nich, jak se s tím poperou.
Mimo těchto soutěží se také naši mladí zúčastňují tradičně noční soutěže „ Bochořská sova “, letos také
prvního ročníku „ Hasičského dvojboje “ v Henčlově a mimo jiné také březnové uzlové štafetě v Oseku.
Tím bych chtěl výčet činnosti MH za uplynulý rok ukončit. Závěrem chci ještě poděkovat všem, kteří mi
s přípravou družstev pomáhali a věřím, že i v příštím roce budou moci na jejich pomoc spolehnout.
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.

Zpráva o činnosti SDH Radslavice za rok 2010
Zpracoval: Stanislav Jemelík
Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení přítomní!
Dokončím rekapitulaci dění a činnosti našeho sboru v právě končícím roce 2010. Vzpomenu-li minulou
VVH, nesla se ve znamení rekapitulace nejen roku 2009, ale i uplynulého pětiletého volebního období
orgánů sboru a završena byla volbou nových funkcionářů. Obdobný proces pokračoval v dalších,
z pohledu sboru, vyšších orgánech SHČMS. Počátkem února tak na VVH v Šišmě postupoval i orgán
příslušný okrsku Pavlovice. Výstupem je nově zvolený aktiv okrsku, do jehož čela byl zvolen náš člen Jiří
Janáček, a ve kterém dále pracují Martin Kudrna, Svatopluk Libiger a Jiří Vyňuchal. V sobotu 20. března
se v Dřevohosticích ukutečnilo shromáždění delegátů sborů okresu Přerov. Tomuto jednání předcházelo
konání konferencí odborných rad. Jednání OORV hostila 5. března naše hasičská zbrojnice. I na úrovni
okresu proběhlo zhodnocení činnosti za uplynulé období a byly zvoleny nové okresní orgány. Počet členů
VV OSH – nejvyššího výkonného orgánu na úrovni okresu – byl zvýšen na 15 členů a jedním z nich byl
zvolen i člen našeho sboru – Jiří Janáček. Starostou OSH i nadále zůstal br. Radek Hlavinka, jeho
náměstky pak Alois Prokeš, Vít Volek a Vlastimil Zatloukal. Kromě informací zprostředkovaných našim
zástupcem můžete veškerou činnost okresního orgánu sledovat na www.oshprerov.cz. Již
v Dřevohosticích se začal odvíjet zřejmý rozpor v názorech na činnost stávajícího krajského sdružení,
který byl rozhodnut na shromáždění představitelů OSH Ol. kraje změnou na funkci starosty KSH Luďka
Sýkoru nahradila Dáša Bártková. Završením pětiletého volebního cyklu pak byl IV.sjezd SH ČMS, který
se konal ve dnech našich CM slavností v Ostravě. Veškeré materiály jsou opět, včetně stenografického
záznamu, k dispozici na webu. Starostou Sdružení zůstal Karel Richtr jeho náměstky byly zvoleni:
Monika Homolková-Němečková, Jan Karger, Jaroslav Salivar, Lubomír Janeba, Václav Liška a Markéta
Stržínková – původem z Opatovic. Členem VV SH ČMS za Ol. kraj zůstal Antonín Zatloukal z Majetína.
Sjezd byl završením uplynulého pětiletého období a současně startem do toho následujícího. Pro náš sbor
jím byla již vzpomínaná VVH. Obdobně tomu bylo i v dalších nám blízkých sborech v Sušicích,
Pavlovících u Přerova, Hradčanech, Šišmě, Osek n/B a Tučíně, jejichž VVH zástupci našeho sboru
navštívili. Rovněž se aktivně zapojili do činnosti aktivu okrsku a zůčastnili se všech pěti jeho schůzí.
Zástupci sboru byli rovněž účastni na VVH sousedního okrsku Prosenice. Již tradiční účast má sbor
v orgánech MAS Záhoří Bečva s pravidelným podílem na jejich činnosti. Zatím jen nedokázal čerpat jí
nabízený dotačné program Leader. Aktivně – svou účastí – přispívá sbor i k činnosti UNO Ol. kraje,
zejména její hasičské sekce. Dnes poslední zmínkou o schůzování bude účast zástupce sboru na
podzimním shromáždění představitelů sborů, konaném 27. 11. v Pavlovicích. Členové aktivu

zasloužilých hasičů se v letošním roce zúčastnili setkání atktivů ZH Ol. kraje v Čechách pod Kosířem a
okresní akce 29. 10. v Jindřichově. A nyní již pojďme k dění v našem sboru.
Tradičně první kulturně-společenskou akcí roku dlouhodobě zůstává Hasičský bál. Letos se uskutečnil 23.
ledna za doprovodu hudební skupiny Karolína Přerov. Vyznačoval se odpovědnou přípravou odměněnou
vysokou návštěvou 298 platících účastníků.
Přelom dubna a května tradičně patří oslavě svátku našeho patrona – sv. Floriána. Již drahně let sbor
organizuje autobusový zájezd na pouť na sv. Hostýn. A ne jinak tomu bylo i letos. Celý autobus poutníků
spolu s našim praporem toto místo navštívil 24. dubna. Někteří členové zavítali již s týdenním
přesdstihem na hasičskou pouť v Dubu na Moravě. Oslava v Radslavicích se pak uskutečníla 1. května.
Započala mší svatou v místní kostele sv. Josefa, po níž následovala VH konaná v tomto sále. 15. května
vyrazila naše pětičlenná delegace na oslavy 100 let partnerského sboru v Chrzelicích. Její složení
demonstrovalo oblasti naší vzájemné spolupráce – historii i součastnost a věřím, že i náš dar potvrdil
hodnotu našeho přátelství.
Součástí letošních CM slavností bylo již 10. hasičské odpoledne. Jubilejního ročníku soutěže koňských
stříkaček se zúčastnil rekordní počet soutěžních týmů, vzniklý zásluhou našich zahraničních aktivit.
Počátkem června jí totiž předcházel exkurz 8 hasičských veteránů – citace ze zprávy o akci – do polských
Szemrowic na sice teprve VII. ročník soutěže koňských stříkaček v Horním Slezsku, akci však svým
rozsahem s našim snažením téměř gigantickou. Účast zde byla upřednostněna na úkor celostátních
hasičkských slavností v Litoměřicích a doufám, že toho žádný z účastníků nelitoval. Taktéž věřím, že se
už všichni srovnali se svou reprezentační, nikoli soutěžní rolí na této akci. Pokud nic, tak na naši soutěž
koněk přivedla dalšího polského účastníka, jejichž počet tím dosáhl čísla 4 a současně znamenal vítězství
prvního zahraničního týmu na této soutěži. Asi poprvé se Poláci zapojili do následného víceboje a zcela
jistě pro diváky tuto akci zpestrili.
Závěr prázdnin patří dětem a naši akci pro ně při této příležitosti pořádané. V letoším roce nás potrápilo
počasí a připravená akce musela být kvůli dešti přeložena na sobotní odpoledne po soutěži MH. A jelikož
se počasí v tu dobu již umoudřilo, mohla proběhnout v celém rozsahu soutěžních disciplním, včetně
připravených ukázek vyprošťování a prvků pětiboje, který si vyzkoušeli i někteří přítomní diváci.
Završením našeho kulturně společenského snažení byla společná účast na obecních oslavách 28. října.
V oblasti preventivně výchovné činnosti tentorkát zůstalo jen u každoroční kontroly RHP. Značný rozsah
celkové činnosti sboru by nebyl možný bez fin. prostředků. Základní část provozních nákladů dokážeme
porkýt z akcí sborem pořádaných. Dlouhodobě se však snažíme získávat finanční prostředky
z nejrůznějších možných zdrojů - čerpáme podporu obce Radslavice, dotaci na mladé hasiče se SH ČMS
a příspěvek Ol. kraje na pořádání našich vcelku netradičních soutěží. V loňském roce jsme si vyzkoušeli i
Fond mikroprojektů přeshraniční spolupráce ČR – PR, z něhož přislíbené prostředky po předloženém
vyúčtování v závěru letošního roku do naší pokladny i skutečně dorazily. Velice si ceníme i podpory celé
řady podnikatelských subjektů, které fin. zdroji či věcnými dary při Hasičském bále či Radslavské přilbě
zlepšují celkovou ekonomiku sboru. Tímto způsobem bylo umožněno např. pořídit sportovní dresy
našemu dorosteneckému týmu, ale zejména provést dlouho diskutované a odkládané přestrojení členů
sborů slavnostními stejnokroji. Těch bylo po provedeném výběrovém řízení k dnešnímu dni zakoupeno
39 a početně neobsahují kompletní výměnu. Prvořadě byli pokryti zatím neřešení členové, velikostně či
jakostně problematičtí a co do četnosti nejvyužívanější. Pokud má někdo z dalších členů zájem, je možné
jeho požadavek projednat a případně řešit. V závěru roku byla zásluhou primátora města Přrerova získána
podpora na rekonstrukci koňské stříkačky, kterou jsme již 12. dubna 2008 dovezli z Chrášťan.
Jmenovitě bych v tuto chvíli chtěl poděkovat za podporu Petru Zemánkovi, který spolu s firmou svého
otce a našeho zesnulého člena převzal i jeho pravidelnou donátorskou roli. Dík samozřejmě patří všem
našim podporovatelům a příznivcům, nevyjímaje HZS Ol.kraje.
Činnost sboru po celý rok řídil zvolený výbor, který se sešel na 12-ti schůzích. V evidenci členské
základny je k dnešnímu dni 129 členů, přičemž v dubnu letošního roku jsme na poslední cestě
doprovodili našeho bratra Ladislava Zemánka. Stejnou poctu někteří naši členové vzdali v červnu Josefu
Ministrovi z Grymova a v červenci čestnému starostovi OSH Miloši Machačovi z Býškovic, který jen
několik dní předtím na sjezdu SH ČMS obdržel nejvyšší hasičské vyznamenání, Záslužný řád českého
hasičstva. Přestože se členská základna zdá velmi bohatá, nemá např.již dorostenecký tým pro sezonu
2010-2011 dostatek členů. Byla tedy zahájena kooperace se sborem z Tučína. Ze 129 členů je 24 do 18-ti
let a 13 ve věku 18- 26 let. Toto členění jen pro hlášení o činnosti pro OSH představuje mé každoroční

početní cvičení. A když už jsem počítal a v rámci výběru členských příspěvků jsme si vytvořili novou
skupinu 65 a více, tak vězte, že k dnešnímu dni tato čítá 29 členů. Všichni ostatní jsou v plné aktivní
činnosti, přestože se to někdy na aktivitách sboru až tak neprojevuje. Mám-li uzavřít rok 2010, lze jej pro
sbor jistě hodnotit jako úspěšný. Jeho výraznými prvky byly zcela jistě rozsáhlé povodně, při nichž jsme
pomohli v možném a požadovaném rozsahu. Snad o tom svědčí předaná poděkování a ocenění.
Radslavice opustil náš „erťák“, smluvně sice jen dočasně, ale asi jistě z aktivní služby. Věřím, že bude
Dolnímu Újezdu dál spolehlivě sloužit řadu dalších let. Po dlouhé „přípravě“ jsme s koňkou vyrazli do
světa. Zcela jistě se tím rozšířily naše obzory a potvrdila předchozí zkušenost, že tyto aktivity nejsou
levné. Po více než 40 letech jsme přistoupili k výměně slavnostních stejnokrojů, které jistě nevydrží to, co
ty předcházející a podle mě nejsou ani tak hezké, ale vývoj světa nezastavíme. Třeba tento krok přispěje
k aktivizaci členské základny. Po dlouhé době vstoupila do života sboru opět havárie jeho vozidla.
Naštěstí měla jen přímé materiální následky, ale je otázkou, zda její uvědomnění bude pro sbor přínosem
či oslabením. Šíře aktivit je z obecného pohledu jistě obdivuhodná, ale někdy bohužel sami promrháme
zúročení předem vytvořeného potenciálu.
Děkuji všem členům a příznivcům za práci pro SDH Radslavice v roce 2010. Přeji jim i všem ostatním
v dalším životě zdraví, štěstí a spokojenost, ale i neutuchající chuť a zájem prostřednictvím sebe udělat
radost druhým a pomáhat jim v době, kdy jim hvězdy nejsou nakloněny.
Děkuji za pozornost.

