Výroční zpráva o činnosti SDH Radslavice za rok 2013

1. Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů
Sestavil: Svatopluk Libigr
Vážené sestry, bratři, vážení přítomní,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností kolektivu MH.
K dnešnímu dni čítá náš kolektiv celkem 20 členů. Z toho je 11 v mladší kategorii, 6 ve starší a 3
dorostenci. Na vlastní žádost odešlo k dnešnímu dni ve všech třech kategoriích celkem 9 členů.
Nyní k vlastní činnosti. V letošním roce jsme se sešli celkem na 50 schůzkách, na kterých se jako každý
rok po většinu času trénovalo na soutěže v požárním útoku a na podzimní a jarní kolo hry PLAMEN.
V zimním období naši mladí členové psali testy v rámci odborek MH. Jednalo se o odbornosti
preventista, cvičitel, kronikář, strojník.
Letošní ročník hry PLAMEN započal 6.10.2012 Závodem v požárnické všestrannosti a to opět
v Přestavlkách. Zúčastnili jsme se ve všech třech kategoriích. V mladší kategorii jsme obsadili 8. místo,
ve starších místo 10. a dorostenci obsadili místo 2. Poté nastala zimní přestávka.
Na jarní část jsme se začali připravovat ještě v zimním období a to v kulturním domě, kde jsme trénovali
disciplíny, které nám prostory umožní. Jednalo se hlavně o uzlování a štafetu dvojic.
Prvním jarním závodem byl Hasičský dvojboj v Henčlově a to 5. května 2013. Postavili jsme zde v obou
kategoriích 2 družstva. V mladší „ B „ družstvo obsadilo 2. místo a „ A „ družstvo místo 5. Ve starších „
A „ družstvo místo 8. a „ B „ místo 11.
Pak již následovalo ll. kolo hry PLAMEN. V termínu od 25. do 26. května 2013 proběhlo v krásném
areálu fotbalového stadionu v Hranicích. Zde proběhly technické disciplíny. Požární útok pak následoval
druhý den na fotbalovém hřišti v Drahotuších. V součtu všech disciplín s umístěním na Závodu
v požárnické všestrannosti jsme v kategorii mladších obsadili celkové 15. místo, ve starších místo 8.
Dorostenci absolvovali své ll. kolo 18. května 2013 v Provodovicích. Zde se zúčastnili pouze 2 kolektivy.
Špičky a Radslavice. Naši obsadili celkové 2. místo a tím i premiérový postup na krajské kolo, které se
konalo 9. června 2013 v Olomouci. Zde obsadili pěkné 3. místo.
Poté již započaly závody v požárním útoku zařazené do VC OSH Přerov. Pro letošní rok bylo vypsáno
celkem 14 závodů. V mladších jsme absolvovali 9 závodů. V celkovém součtu umístění jsme ve VC
obsadili 15. místo. Ve starších jsme absolvovali všech 14 závodů a obsadili jsme celkové 13. místo.
Týden po skončení VC pak následovala dětmi velmi oblíbená noční soutěž a to „ Bochořská sova „. Letos
byla, co se týče účasti družstev v soutěži, rekordní. Celkem se přihlásilo a zúčastnilo 113 družstev.
V kategorii mladších jsme obsadili 30. místo, ve starších jsme měli neplatný pokus z důvodu poruchy
stroje.
Poté nás již čekalo l. kolo nového ročníku hry PLAMEN 2013 – 2014. Bylo to 5. října 2013, ale ne
v Přestavlkách, nýbrž ve Vysoké. Opět jsme závodili ve všech třech kategoriích. V mladších jsme
obsadili 9. místo, ve starších 25. místo a dorostenci místo 2.
Těmito závody jsme zakončili sportovní činnost kolektivu MH v letošním roce. Moc dlouhá doba
na odpočinek nás nečeká. V březnu je totiž naplánována v kalendáři soutěží MH uzlová štafeta v Oseku,
v květnu dvojboj v Henčlově a 24. – 25. května je to již ll. kolo hry PLAMEN - letos opět v Hranicích a
premiérově bude požární útok ve Skaličce. Poté již budou následovat soutěže v požárním útoku
zařazených do VC OSH Přerov. Opět je to 14 závodů. Jak sami vidíte, čeká nás v příštím roce opět nabitý
program.
Tím bych chtěl výčet činnosti MH za uplynulý rok ukončit. Závěrem chci ještě poděkovat všem, kteří
mně s přípravou družstev pomáhali a věřím, že i v příštím roce se budu moci na jejich pomoc spolehnout.
Vám všem chci popřát po zbytek vánočních svátků rodinnou pohodu, hodně štěstí a do Nového roku
pevné zdraví a osobní spokojenost. Děkuji za pozornost.
Děkuji za pozornost.
2. Zpráva velitele sboru

Sestavil: Ing.Leoš Janáček
Sestry, bratři, vážení hosté
Do konce roku 2013 zbývá posledních 5 dní a my jsme se tady dnes sešli, abychom v tento sváteční den
zhodnotili výsledky naší celoroční činnosti.
Velkou část činností členů našeho sboru tvoří jejich činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce.
Zřizovatel jednotky je podle zákona o požární ochraně obec. Naše jednotka je zařazena do kategorie JPO
III a je určena k zásahu jak v katastru vlastní obce tak v katastru okolních obcí. Je také jednotkou
předurčenou k zásahům u dopravních nehod.
V současné době má naše jednotka celkem 23 členů z toho odbornou způsobilost na funkci velitel má 5
členů, 6 členů má odbornou způsobilost strojníka ostatní členové jsou zařazení na funkci hasiče. Všichni
členové mají odbornou způsobilost jako nositelé dýchací techniky. Členové jednotky zdokonalují své
schopnosti a dovednosti nejen účastí na likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí, ke kterým jsou
vysílání, ale také odbornou přípravou. První odborná příprava byla zorganizována po lednové pauze v
únoru. Proběhly dvě školení jednotky, při kterých byly probrány jak teoreticky tak prakticky některá
povinná témata odborné přípravy jednotek určená generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru.
Velitelé a strojníci se na rozdíl od ostatních členů musí pro udržení své odborné způsobilosti účastnit
odborné přípravy, kterou organizuje a řídí hasičský záchranný sbor. Ten v únoru zorganizoval odbornou
přípravu velitelů v rozsahu 16 hodin a v březnu také 8hodinové školení strojníků. Obě tyto školení
proběhly na požární stanici v Přerově. V únoru se navíc ještě všichni strojníci zúčastnili povinného
školení řidičů.Proběhla cyklická odborná příprava pro obsluhu motorových řetězových pil a novou
odbornou způsobilost strojníka získal Lukáš Stecker absolvováním 40 hodinového základního kurzu v
Hasičské Škole Jánské Koupele. Ve stejné škole je také organizován kurz základních zdravotnických
znalostí v rozsahu 16 hodin. Tohoto kurzu se v únoru zúčastnil Stanislav Jemelík ml a Michal Rakovam a
listopadový kurz stejně úspěšně absolvoval Jiří Hrdlička ml a Karel Veselý. V průběhu března a dubna
proběhl také kurz pro získáni odbornosti obsluha řetězové motorové pily u jednotek PO za účasti našich 5
členů . Tento kurz je z části organizována na Střední lesnické škole Hranice a závěrečné doškolení a
přezkoušení provádí hasičský záchranný sbor kraje. Pro nositele dýchací techniky je každoročně ze strany
HZS organizován výcvik v protiplynovém polygonu požární stanice Prostějov ten proběhl začátkem
prosince. Vzhledem k naší předurčenosti na dopravní nehody je část naší celoroční činnosti věnována této
problematice. V dubnu se na požární stanici v Lipníku nad Bečvou členové jednotky zúčastnily
instruktážně metodického zaměstnání, které bylo zaměřeno na postupy vyprošťování osob z
havarovaných vozidel a poskytování předlékařské péče zraněným.Organizátorem byl hasičský záchranný
sbor. V průběhu dubna a května byla následně zorganizováno dalších 5 školení s podobným zaměřením
pro ostatní členy jednotky. V průběhu roku jsme prováděly také několik ukázek ve vyprošťování pří
různých oslavách okolních sborů a mohly jsme tak veřejnosti prezentovat naši činnost a připravenost
pomáhat.
Do odborné přípravy členů jednotky patří také požární sport ve všech jeho podobách. V klasických
disciplínách požárního sportu jako je požární útok a běh na 100m s překážkami jsme se v letošním roce
zúčastnily pouze okrskového kola které se uskutečnilo 11.května v Prosenicích . Za deštivého počasí se
mám podařilo vybojovat 1 místo a zajistit si tak postup do okresního kola které se konalo 8.června v
Provodovicích , ale bez naší účasti. Důvodem neúčasti byla jak svatba našeho člena Petra Veselého, tak
naše účast na v krajském kole soutěže ve vyprošťování. Ta se letos uskutečnila v areálu požární stanice
Šumperk. V konkurenci 8 soutěžních družstev z celého olomouckého kraje se mám nakonec po sečtení
bodů od všech rozhodčích podařilo obsadit 4 místo. Našemu družstvu se sice nepodařilo zopakovat 2
místo z loňského roku ale i tak se vzhledem k charakteru soutěže způsobu jejího hodnocení jedná o velmi
dobré umístění. Zejména část předlékařské péče byla hodnocena jako nejlepší.
Další a snad nejnáročnější soutěží, které jsme se účastnily a podílely se také na její organizaci je soutěž
hasičské všestrannosti Radslavská přilba. V konkurenci 26 jak domácích tak zahraničních družstev jsme
obsadily 2 místo a dokázaly tak velmi dobře uplatnit naše znalosti, zručnost a rychlost. V netradičních
hasičských soutěžích jsme reprezentovaly náš sbor ještě několikrát a to 1 místem v soutěží Pavlovský
hebl, 2.místem na soutěží Šišemský krtičák , 4.místem v Tučíně. Tradičně jsme se také zúčastnily soutěže
železný hasič v Tovačově kde Tomáš Říha obsadil 8 místo a Michal Veselý 27 místo. Mezi tradiční

soutěže, které se pravidelně naši členové zúčastňují, patří střelecká soutěž pořádaná v květnů sportovně
střeleckým klubem Radslavice. V letošním ročníku jsme po několika letech nedokázali uhájit první místo
v kategorii družstev a o jediný bod jsme skončily na druhém místě. O to úspěšnější jsme již tradičně v
kategorii jednotlivců, kdy jsme stejně jako loni dokázaly pro náš sbor uhájit první místo. V letošním
ročníku se stal vítězem Jiří Janáček. Ve vztahu k soutěžím nelze zapomenout na soutěže koňských
stříkaček. Naše soutěžní družstvo se v letošním roce zúčastnilo hned několika soutěží jak u nás tak v
zahraničí. V květnu soutěž v Těšánkách okres Kroměříž. Již tradiční soutěže koňských stříkaček v rámci
našich Cyrilometodějských slavností a soutěž koňských stříkaček v polských Chrzelicích kde jsme v
netradičním víceboji obsadily krásné 3 místo.
Nejen školením a soutěžením živ je hasič. Našim hlavním úkolem je chránit životy a majetek druhých. V
letošním roce jsme vyjížděla k následujícím událostem.
- 20. ledna požár rekreační chaty v katastru obce Šišma. Zásah komplikovalo zejména náledí, kdy se
zejména průjezd obcí Šišma stal velmi adrenalinovou záležitostí.
- 7. května požár osobního vozidla na silnici u obce Jezernice. Po příjezdu na místo jednotka zůstala jako
záloha a nezasahovala.
- 15.5 taktické cvičení složek IZS – požár hradu Helfštýn
- 24. května požár rodinného domu v Prosenicích
- 26. června přívalová povodeň Radslavice kdy bylo vinou vylití Radslavského potoka zaplaveno několik
nemovitostí
- 26. července požár střechy rodinného domu na dolní ulici v Radslavicích
- 4. srpna požár lesa v katastru obce Lhota
- 24.srpna požár stohu Dřevohostice
- 28.srpna požár odpadu Radslavice
- 14.října Taktické cičení – požár kotelny místní základní školy které proběhlo ve spolupráci z příslušníky
HZS UO Přerov.
Jednotka zajišťovala také technickou pomoc při čištění kanalizace v obci a čerpání vody na čističce
odpadních vod.
Za všemi zmíněnými činnostmi je obrovské množství práce které naši členové každý rok odvedou při
údržbě techniky, hasičárny a přípravě všech akcí spojených s naší činností. Velké množství úkolů se nám
podařilo dotáhnou do zdárného konce některé na své dokončení teprve čekají jiné teprve přijdou a
budeme se s nimi muset vypořádat. Věřím, že i přes složitost a uspěchanost dnešní doby si naši členové
vždy najdou dostatek času na to, aby se mohly věnovat činnosti pro náš sbor. Všem, kteří se obětavě na
činnostech našeho sboru v letošním roce podílely, patří poděkování stejně jako jejich rodinám.
Na závěr bych vám rád popřál klidné prožití zbytku vánočních svátků. A do nového roku hodně štěstí
zdraví.
3. Zpráva starosty sboru
Sestavil: Stanislav Jemelík
Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení přítomní,

hlavní náplní našeho dnešního svátečního setkání je bilancování právě končícího jubilejního 120. roku
existence hasičského sboru v Radslavicích. Na loňské VVH jsme do něj vstupovali s jistými
předsevzetími, ne všechny se však podařilo naplnit. Jedním z takových bylo vydání publikace o historii
našeho sboru. Měli jsme za to, že po 20ti letech od té minulé je právě vhodná doba k takovémuto kroku.
Protože se naše vlastní možnosti ukazovali nedostatečné, za zásadní podpory obce Radslavice, pro nás
tuto činnost vykonával Marek Baďura. Jeho přípravnou badatelskou a zpracovatelskou prací se podařilo
shromáždit velmi slušný objem informací, které doplnily a rozšířily známá historická fakta o životě
našeho sboru, zejména první poloviny jeho 120tiletého života. Jsem velmi rád, že bez odezvy nezůstala
ani naše výzva ke sběru dat a zejména fotografií. Reagovala na ni, někteří po nátlaku, více než desítka
občanů, kteří poskytli své rodinné klenoty a archiv sboru tak byl rozšířen o některé zajímavé kousky.
Nicméně onen hlavní cíl - vydání publikace - zůstal nenaplněn. Spolu s dalším zpracováním a utříděním
archivu sboru tak zůstává našim úkolem pro další období. Způsob získání archivních podkladů a základní
seznámení s historickými daty bylo zájemcům představeno na besedě o historii sboru, konané 8. listopadu
v této hasičské zbrojnici. Obava z nezájmu o ni se nenaplnila, nicméně z reakcí účastníků vyplývá, že

zcela nenaplnila původní záměr. Její vyvrcholení poznávací tipovačkou osob z historických fotek však
může být předzvěstí nového zájmu o historii sboru. Hlavní část oslav 120ti let však byla směrována,
stejně jako ve dvou předchozích případech, ke společnému pořádání CM slavností obce Radslavice.
V jejich hlavním programu byly našemu sboru vyhrazeny dva dny – 5. a 7. červenec. Ovšem již
4.července, v první den slavností, byl sbor představen vystoupením velitele na slavnostním zasedání
zastupitelstva obce a posléze putovní výstavou fotografií ze života sboru. Ta podle mých zkušeností
poskytla nejširší a nejkompletnější pohled na život sboru v jeho 120tileté historii a připravené panely byly
využity při již zmíněném zasedání zastupitelstva obce, výstavě hasičské techniky i slavnostní valné
hromadě sboru. První z vyhrazených dnů CMS byl bohužel silně narušen nepřízní počasí. Opět se
v plném rozsahu ukázalo, že téměř žádné obecní slavnosti se bez deště neobejdou. Z celkového pohledu
tedy řekněme obětování výstavy hasičské techniky a následných ukázek v koutě dani počasí bylo tím
nejmenším zlem. Nedělní celodenní program vycházel z osvědčené programové skladby předchozích
oslav. Ranní budíček s dechovkou a pokládáním věnců u místních pomníků, slavnostní mše svatá a
hodnotící valná hromada s obědem, soutěž ručních koňských stříkaček a lidová veselice. Odpolední
program soutěže koněk a výletu byl z technických důvodů připraveného areálu přemístěn z tradičního
Kouta do sportovního areálu TJ a otevřel těmto aktivitám nový prostor. Soutěži inovaci pravidel s novými
prvky a překážkami, předtím vzorně připravenými členy koňka týmu, a výletu klasické podium ve velkém
areálu. Ten umožnil i realizaci v pátek kvůli dešti zrušených ukázek. Myslím, že celá akce se v rozsáhlém
areálu neztratila a je podkladem legitimních úvah o volbě místa dalšího ročníku soutěže. Závěrečnou akcí
dnů oslav byla tradiční vzpomínková projekce filmové kroniky sboru záznamů předchozích oslav jeho
výročí od roku 1973. Dlužno podotknout, že oslavy 120.výročí s námi prožili naši zahraniční partneři
z Raslavic a Chrzelic. Diskuze s nimi v průběhu oslav byla impulsem k podání nového projektu
příhraniční spolupráce a učenlivost našich polských přátel importovala sporákovou ukázku do Opolského
vojvodství. Pro průběh oslav byly vytvořeny reklamní materiály sboru a zástupci sboru opět po letech s
kyticí a vzpomínkou navštívili hrob zakladatele Leopolda Veselého. Věřím, že oslavy byly důstojné
svého výročí. Rodily se v potu, přípravných prací. Po deseti letech došlo k vymalování hasičské
zbrojnice. Tento nelehký úkol, zejména vzhledem k množství uskladněného materiálu, byl úspěšně splněn
i kvůli profesní zarputilostí Josefa Caletky. Některé věci však budeme hledat ještě dlouho. Po letech
planých diskuzí došlo i na úpravu skříní hlídkové místnosti. Po deseti letech bylo také vyčištěno plavisko
a nic na tom nemění ani fakt, že již na druhý den, po extrémní povodni, bylo opět plné bláta. Poděkování
patří všem členům a příznivcům za pomoc a podporu při realizaci oslav a okolním hasičům za zapůjčení
techniky a provedení ukázek pro občany a širokou veřejnost.
Rok 2013 však s sebou nepřinesl jen oslavy 120ti let, ale byl i běžným rokem života sboru. Zahájen byl
v podstatě centrálně neorganizovanou, ale již několik let úspěšně opakovanou akcí, Novoročním
výstupem na Helfštýn. Následovala hlavní reprezentativní akce, Hasičský bál, který se konal 26.ledna.
Přinesl trochu nejistoty v podobě výpadku objednané skupiny Axel, která však za sebe nakonec sehnala
náhradu, v podobě hudební skupiny Merlin. Ples navštívilo 208 platících účastníků, byl ozdoben
kulturními vystoupeními skupin Los Afros a SDH Šišma s pohádkou perníková chaloupka. Před plesem
proběhlo tradiční vyzdobení kulturního domu – svou poslední štaci si odbyla papírová cisterna, první
naopak Aldův zásahový Pionýr. Konec dubna byl ve znamení autobusového zájezdu na Sv. Hostýn.
Letošní výroční 20.hasičská pouť se bohužel setkala s velmi malým zájmem radslavských poutníků, takže
nábor byl kromě tradičního Grymova proveden i v Šišmě a v Hradčanech. Součástí letošní pouti byla i
údajně poslední výstava hasičských relikvií Františky Kolčavové, které jsme na základě žádosti OSH
Přerov zabezpečili dopravu tam i zpět. Svátek Sv. Floriána jsme oslavili v naší obci tradiční mší svatou a
valnou hromadou 4. května. Předcházela jí výroba společné pamětní fotografie členů sboru k jeho 120
letům. Zájemcům byla v průběhu roku předána, do dnešního dne však nebyla vyúčtována a asi se tak
stává jedním ze sponzorských příspěvků ve prospěch sboru.
Prázdniny jsme tradičně zakončili dvojakcí ukončení prázdnin a soutěž MH v PÚ. Již letos byla snaha obě
akce vměstnat do dne jediného, jak již konečně bylo vyzkoušeno při deštivém pátku předloni, nicméně
rozlosování fotbalových zápasů to nedovolilo. Takže uvidíme příští rok. Společenské akce jsme zakončili
korporativní účastí na oslavě 28.října. Stejně jako sbor pro obec zabezpečuje chod JSDH, tak stejně
přistoupil i k účasti v letošním ročníku soutěže Dobrovolní hasiči roku. Jednotku do ní přihlásil se

zásahem u dopravní nehody kamionu v Kramářově ulici v Přerově a poté co byl odbornou porotou
postrčen do veřejného hlasování marketingově zabezpečil dostatek hlasů pro vítězství jednotky v oblasti
Sever Moravy. Po roce si tak zástupci sboru zopakovali účast na slavnostním ceremoniálu v hotelu
Voroněž v Brně a tentokrát ve prospěch zřizovatele jednotky převzali ceny v hodnotě 50 000 Kč.
Nádavkem snahy o větší zviditelnění soutěže a hasičské práce obecně je záměr výroby informačních
spotů České televize pro propagační kampaň dalšího ročníku s možným natáčením na některé z akcí roku
2014 v naší vesnici. Svým způsobem společenskou akcí tohoto roku se po dvou letech opět stala hasičská
svatba, tentokrát v podání Petra Veselého a Hany Hrabalové, konaná 8.června v Radslavicích. Svůj krk do
pomyslného chomoutu letos strčil i Tomáš Vyňuchal. Členská základna sboru letos zejména ve vztahu
k našim aktivitám mladých hasičů, zejména dorosteneckého týmu, dosáhla historických hodnot, když
překonala hranici 130ti členů. Tento počet je však již k dnešnímu dni minulostí a to nejen proto, že jsme
letos na poslední cestě doprovodili dva své členy – Jiřího Huňku a Karla Jemelku. Aktivní účast členů se
váže i pohřbům zasloužilých hasičů Václava Šromoty z Pavlovic a Stanislava Dohnala ze Staměřic. Řady
hasičů také letos opustil bývalý starosta KSH Luděk Sýkora. Stejně jako my dnes na naší VVH vítáme
zástupce spolků a okolních sborů, zúčastnili se naši členové v uplynulém období výročních VH
v Hradčanech, Šišmě, Pavlovicích, Tučíně a VH TJ Sokol. Několik schůzí pořádal aktiv okrsku
Pavlovice, jeho VVH se tentokrát uskutečnila 8.února v Sušicích. Schůze byly zaměřeny na společné
aktivity a v závěru roku na hledání a volbu nového velitele okrsku. Zástupce sboru pracoval ve VV OSH
a zúčastnil se i SPS v Soběchlebích. Sbor zůstal i po transformační valné hromadě MAS Záhoří-Bečva,
členem MAS Moravská brána. Taktéž zůstává členem UNO Ol.kraje, letos bez účasti na jednání sněmu,
hasičské i Přerovské sekce. Členové sboru se zúčastnili hasičského veletrhu Pyros, byli se inspirovat na
soutěži HZS ve vyprošťování. V podstatě jako jediný sbor jsme podpořili akci okrskového darování krve
plánované na 22.května. I v letošním roce pokračovali florbalové soboty s vyvrcholením silvestrovským
zápasem svobodní proti ženatým. Naši ocenění členové se účastnili akcí Aktivu zasloužilých hasičů
okresu Přerov i Ol. Kraje. Již při valné hromadě na oslavách sboru bylo avizováno udělení titul
Zasloužilý hasič Miroslavu Caletkovi a Jaromíru Vybíralovi. Oba si jej slavnostně převzali 7.listopadu
v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Na dnešní valné hromadě si vás dovolili pohostit již v tuto chvíli
točeným Zubříkem. Výbor sboru se snažil zodpovědně zabezpečit chod sboru podle potřeb a schváleného
plánu činnosti. Sešel se na 12ti schůzích. Hospodaření sboru nezaznamenalo žádné závažné výkyvy,
plánované náklady byly nižší vzhledem k již uvedenému nevydání knihy o historii. Naopak v příjmech
byla zabezpečena podpora Ol.kraje na akce Radslavská přilba a oslavy 120ti let sboru. Svůj příspěvek
sboru poskytla tradičně obec Radslavice. Věcnou podporu ve formě hadic pro mladé hasiče sbor obdržel
od OSH SH ČMS. Získána byla i podpora sponzorů, finanční či věcná, většinou spjatá s jednotlivými
akcemi sboru jako je Hasičský bál, Radslavská přilba, oslavy 120 let. Po 2 leté přestávce svou podporu
sboru poskytl opět Petr Zemánek. Sponzory Hasičského bálu, zejména jeho tomboly se staly:
IMIT s.r.o. Přerov, Holý Vladimír, Renomia a.s. Brno, Praman s.r.o., Jiří Zavadil, Cukrovar Prosenice
a.s., Všeobecná stavební Přerov s.r.o., Profistav Přerov s.r.o., Van Gansewinkel a.s., Delta Polkovice,
Malátek Bohumil, MORA TOP s.r.o. Uničov, JUDr. Drbálek Miloslav, Stanislav Jemelík ml., FVE
Radslavice s.r.o., Valášek Jiří, Moravská zemědělská a.s. Prosenic, Sušen Milan, Beruška Racing Team,
o.s. Radslavice, Jurajda Petr, Caletka Václav, Mierná Daniel, Šindler Miroslav, Zdráhal Jan, Složil Pavel,
ALBO Osek n/B., Zich Libor, Haluzík Zdeněk, Zajíc Rostislav, Štěpánek, Straussová Pavla , PRUNUS
Hulín, Harnová Marcela, Nevtípil Jan, Potraviny ENA, Malečková Monika, Veselá Lada, Srovnalík
František, Schmidt Otto, Lon Vladimír Restaurace Pod kaštany, Složilová Alena, Navrátilová, Zlámalík
František, Nečas Marián, Dlouhá Pavlína, Zemánek Petr , Hradil Jaroslav a Bouchal Jaroslav.
Sponzory Radslavské přilby byly: Olomoucký kraj, EUROLAMP s.r.o., Bison Sportswear, DEVA F-M,
s.r.o., Drager Safety s.r.o., Holík International, s.r.o., Požární bezpečnost s.r.o., SEAL navijáky s.r.o.,
SHOPARAMEDIK, Prabos plus a.s., Gumotex a.s., Zdeněk Holomý Elektronics, Somati systém s.r.o. a
ZAHAS, s.r.o.,
Sponzory oslav 120ti let a soutěže ručních koňských stříkaček byly: Olomoucký kraj, Otto Schmidt, FVE
Radslavice s.r.o., FVE Závodiště s.r.o., RATUS trade, s.r.o. Přerov, ZSV s.r.o. Prosenice, Řeznictví
Kunovský s.r.o.
Sponzory celoroční činnosti byly: Obec Radslavice, Sibom, s.r.o. Přerov IX-Lýsky a Petr Zemánek.

Poskytnuté dotace, včetně té loňské za vítězství v soutěži RWE Dobrovolní hasiči roku 2012, byly
v požadovaných termínech vyúčtovány. Byla zpracována a schválena účetní závěrka sboru a podáno
daňové přiznání. 18.září byla sborem podána žádost do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd na
projekt přeshraniční spolupráce ČR-PR „SPOLU ve sportu i přípravě na krizové situace“ v objemu 7
681,23 €, cca 200 000 Kč. Na rozdíl od minulého projektu z roku 2009 by mu vzhledem k zásahu ČNB
neměla hrozit ztráta z kurzových rizik. Projekt byl řídícím výborem schválen k realizaci bez krácení
rozpočtu. Zabezpečení jeho financování bude usnadněno mj. i v těchto dnech provedenou výplatou první
části státních dluhopisů pořízených v roce 2012. V oblasti prevence a propagace sboru došlo
k intenzivnějším výstupům, zejména tiskovým, zásluhou týdeníku 5+2. Prezentovány byly zejména
aktivity zásadních akcí jako je Radslavská přilba, oslavy 120ti let a soutěže DHR. Aktivně v této oblasti
působila i Televize Přerov. Problémem je širší diverzifikace vytváření článků. Velké rezervy přetrvávají
v aktualizaci webu sboru i webu mladých hasičů a vývěsní skříňky. Z hlediska prevence jsme setrvali jen
u tradiční kontroly ručních, hasicích přístrojů. Sporným je zařazení pálení slivovice sboru do této oblasti.
Dnešní rekapitulací končíme jubilejní rok 2013. Byl naplněn spoustou akcí a aktivit vzpomenutých
v předložených zprávách, ale i dnes nezmíněných. I když se nepodařilo splnit všechna předsevzetí a
některá, jako dokončení rekonstrukce ruční koňské stříkačky, opakovaně, považuji jej za plnohodnotný a
úspěšný. Děkuji všem členům, partnerům a příznivcům za pomoc a podporu. Do dalších let všem přeji
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a také mnoho chuti a odhodlání k další hasičské práci pro čest a slávu
hasičského sboru v Radslavicích. Děkuji za pozornost.

