Výroční zpráva o činnosti SDH Radslavice za rok 2014

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.
V březnu letošního roku to bylo 10 let, co byla obnovena činnost našich mladých hasičů. Takže jsme
slavili takové malé výročí. Za celou tuto dobu jsme si doufám vychovali pár svých následovníků, kteří
plnohodnotně doplnili naši zásahovou jednotku. To jistě nejlépe ví velitel našeho sboru.
Nyní již k samotné činnosti. K dnešnímu dni čítá náš kolektiv celkem 16 členů. Z toho 8 ve starší
kategorii, 6 v mladší a 2 dorostence. V letošním roce jsme se sešli přibližně na 40 schůzkách. Trénovali
jsme hlavně na pohárové soutěže, soutěže v požárním útoku zařazené do VC OSH Přerov, ale hlavně na
obě kola soutěžní hry PLAMEN.
Tato hra začala Závodem požárnické všestrannosti. Bylo to 5.října 2013 a to premiérově na novém místě.
Po 20-ti letech v Přestavlkách se letošní ročník konal ve sportovním areálu ve Vysoké. V obou
kategoriích se závodu zúčastnilo celkem 53 hlídek. V mladších to bylo 25 hlídek a naši obsadili 9.místo.
Ve starších to bylo 28 hlídek a naši skončili na 22. místě. V dorostenecké kategorii se zúčastnila pouze 4
družstva, naše hlídka skončila na 2.místě.
Po tomto prvním kole hry PLAMEN jsme se mohli začít soustředit na kolo druhé, které probíhá již
tradičně na fotbalovém stadionu v Hranicích a letos poprvé také ve Skaličce, kde se uskutečnil
požární útok s vodou. Toto II.kolo proběhlo ve dnech 24. -25. 5.2014. V mladších se zúčastnilo celkem
19 družstev a naši skončili celkově na 10. místě. Ve starších to bylo také 19 družstev a naši skončili na
místě 13. Po těchto kolech hry PLAMEN se již rozběhl kolotoč závodů v požárním útoku zařazených do
VC OSH Přerov. Pro letošní rok bylo vypsáno v obou kategoriích celkem 13 závodů. Se staršími jsme
objeli celkem 7 závodů a v konečném zúčtování jsme obsadili 11. místo. S mladšími jsme absolvovali 8
závodů a obsadili celkové 10. místo.
Mimo těchto daných závodů jsme se ještě zúčastnili lednového výstupu na Helfštýn, v květnu pak
sportovně střelecké soutěže na místní střelnici a v neposlední řadě již tradiční a dětmi velmi oblíbené
noční soutěže ,,O Bochořskou sovu" v Bochoři, která se koná každoročně na závěr soutěží ve VC. Jen pro
Vaši informaci, letos se jí zúčastnilo neuvěřitelných 109 družstev.
Již týden po této soutěži nám opět začal nový ročník hry PLAMEN. Opět to bylo Závodem požárnické
všestrannosti a znovu v areálu ve Vysoké. Bylo to 4.října 20l4. V obou kategoriích to bylo celkem 58
hlídek. V mladších se zúčastnilo celkem 30 družstev a naši obsadili 8. místo, Ve starších to bylo celkem
28 hlídek a naši skončili na místě 18. V kategorii dorostu jsme letos neměli zastoupení ani v kategorii
družstev a jednotlivců. Tímto konstatováním 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 se
budu 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.
2. Zpráva velitele sboru
Sestavil: Martin Kudrna
Sestry a bratři, vážení hosté. Dovolte mi, abych vás seznámil s činností sboru v uplynulém roce.
Členové jednotky zdokonalují své schopnosti a dovednosti nejen účastí na likvidaci požárů a jiných
mimořádných událostí, ke kterým jsou vysíláni, ale také odbornou přípravou. První odborná příprava
jednotky byla zorganizována po lednové pauze v únoru.Při tomto školení se jednotka seznámila s výstrojí
na vodu a zopakovala si zásady v radioprovozu.Další skolení jednotky bylo až v říjnu.Zde nám náš patron
zopakoval zásady při odvětráváním MZ a tvorbu dopravního a útočného vedení. 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. V březnu prošel
školením velitele pořádaném HZS Jiří Vyňuchal ml. 15. a 16.března zahájení projektu „Spolu při sportu i
přípravě na krizové situace“. Sobota- teorie, záchrana tonoucího + praxe na Jadranu a praxe ve
vyprošťování ve dvoře obecního úřadu. Neděle- bojový řád, povodeň a hašení požáru ve sklepě a prvním
patře. Neděli jsme zakončili TC. Další část tohoto projektu byla v Ostravě ve f. Libros 12.dubna. Tady si
řidiči obou jednotek vyzkoušeli ovládání vozidel v krizových situacích. Abychom se jen neškolili a byl
naplněn název projektu, sehrál se v sobotu 5.července mezinárodní fotbalový zápas. Na Radslavickém
hřišti jsme remízovali 1:1 . Na penalty však prohráli.To vše za velké divácké podpory. Nepomohlo nám
ani Hasičské resuscitační komando. Odvetný zápas byl odehrán 8.srpna v Chrzelicích na místním
hřišti. Samotný výkop byl odložen nejprve o 20 minut z důvodu silné průtrže mračen a posléze o dalších
20 minut, když našim polským přátelům tzv. pískli výjezd a neměli tak dostatek hráčů. I přesto tyto
nesnáze, se ale dychtiví diváci dočkali našeho měření sil, které však po boji nakonec dopadlo lépe pro
naše polské kamarády a to v poměru 2:0. 13. a 14. září teorie a praxe v Chrzelicích obsluha motorové
pily a správné postupy při kácení stromů a řezání klád. V neděli následovalo cvičení na simulovaný požár
lesa. 16. září, poslední část projektu Flashover kontejner Hamry. Zde se simulují reálné podmínky při
zásahu.
V dubnu získali nové znalosti Technika ochrany obyvatel Veselý Michal, Svozílek Vit a Jemelík
Stanislav ml. Před sportovní sezónou prošli školením také rozhodčí a vedoucí mladých hasičů. Tentokráte
v září se jednotka zúčastnila IMZu vyprošťování , pořádaném na stanici Lipník. 9.října dodavatel přivezl
motor Mercury 25 pro náš člun. Montáž, zaškolení obsluhy a první spuštění na vodu bylo 30. října.
Následoval náročný záběh motoru tj.najetí 20 hodin. Registrace člunu a garanční prohlídka motoru
dodavatelem 2. prosince. 6. listopadu výcvik obsluhy motorových pil, při kterém jsme pokáceli suchý
ořech před domem Hrdličků ve Slaměníkově ulici. Předposlední listopadový víkend získal Jakub Janáček
oprávnění nositele DT. Stejně jako každý rok, začátkem prosince jednotka prošla plynovým polygonem
v Prostějově.
Do odborné přípravy také patří požární sport. První soutěží pro nás stejně, jako každým rokem je
Radslavská přilba. Letos taktéž konaná pod záštitou olomouckého hejtmana. Soutěžilo 27. družstev
z toho 4 polská a 3 slovenská. To naše dokázalo v těžké konkurenci vyhrát. Za tuto reprezentaci jim
samozřejmě děkuji. Na druhém místě skončili hasiči z Dřevohostic a třetí místo obsadili naši kamarádi ze
Sveržova. Okrskové kolo v Pavlovicích jsme dokázali vyhrát a tím postoupit do kola okresního. Sem
jsme byli nuceni sestavit okrskový team. Zde se nám již tak nedařilo a obsadili jsme 12 té místo.
Naši muži si společně v jednom teamu s Tučínskými ještě zazávodili v Provodovicích, kde skončili na
15. místě . Dále v Beňově ,zde vyhráli a nakonec spolu soutěžili v Rokytnici. Další soutěží ryze našeho
družstva byl „Pavlovské Hebl“, „Šišemský krtičák“ 5. místo a netradiční soutěž v Tučíně, kde skončili
čtvrtí. Dále pro nás tradiční střelecká soutěž SSK Radslavice 2.a 3. místo v týmové soutěži a
v jednotlivcích ukořistil 2.misto Martin Klar. Naši starší páni letos soutěžili v Těšánkách, v Chrzelicích a
v Radslavicích. Na naši soutěž koněk se letos sjelo 9 stříkaček. Vyhráli Těšánky, druhé Prosenice a třetí
Hradčany. Ve víceboji soutěžilo 6 dr.mužů a 3 dr.žen. Mezi muži vyhráli domácí a u žen to byly
koníčkářky.
Jednotka taktéž zajišťovala ukázku v Dřevohosticích při oslavě 130.let od založení sboru.To jak statickou
ukázkou našeho výjezdového vozidla a koňské stříkačky, tak ukázkou hoření oleje na sporáku a také
samozřejmě starších pánů v akci s koňkou. Podobně to bylo i v Domaželicích při jejich 100.letech. Ne,
tak náročné to pro nás bylo při Pavlovských 115.letech, kde jsme byli pozváni na VH a liazka na
statickou ukázku. Taktéž jsme dostali pozvání do sousední obce Grymov, abychom předvedli hoření oleje
na plotně i s odborným výkladem. Základní škola nás v září požádala o odbornou přednášku, kterou
zajistila stanice Přerov a my jsme poté dětem předvedli techniku. Tu si samozřejmě mohly vyzkoušet.
Kromě těchto aktivit jsme v únoru zajišťovali ozvučení při vodění medvěda pro TJ Sokol. V červnu
dopravu na fotbalové utkání taktéž pro TJ. Účastnili jsme se při výsadbě Včelího háje. Zajišťovali pomoc
s organizací Žhavých rozet. Čistili kanalizační přípojku domu č. 1. Pořezali dříví na uzení na obecním
dvoře a osvětlení při mikulášské nadílce.
Nejen školením a soutěžením živ je hasič. Našim hlavním úkolem je chránit životy a majetek druhých.

V letošním roce jsme vyjížděli k následujícím událostem:
• 17.4.2014. TP únik oleje z vozidla, silnice II/ 434 DA 12 a 31.1K
• 28.5.2014.TC. Přerov „Železniční přejezd“dopravní nehoda kolejového vozidla a dodávky CAZ
K24 LIAZ
• 17.6.2014 Požár stohu Hlinsko, CAZ K24 LIAZ
• 15.7.2014 Požár domu Lipník n/B. CAZ K24 LIAZ
• 20.7.2014 Požár lesa Hradčany CAZ K24 LIAZ
• 26.7.2014 Požár strniště Zárybnická Radslavice CAZ K24 LIAZ , DA 12 A 31
• 7. 8.2014 TP Likvidace obtížného hmyzu.RD Na Návsi 89 Radslavice CAZ K24 LIAZ
• 9. 8.2014 TP čištění mostků Radslavického potoka CAZ K24 LIAZ
• 29.8.2014 Požár stodoly RD 107. Sušice CAZ K24 LIAZ
• 2.10.2014 Únik nebezpečné látky Radslavice (z.plyn) Na Návsi 187. CAZ K24 LIAZ, DA 12 A
31
• 21.10.2014 TP čištění betonových ploch Radslavice CAZ K24 LIAZ
• 1.11.2014 TC. okrsku Pavlovice požár podzemních prostor,vyhledávání a evakuace osob a
materiálu DA 12 A 31
• 1.11. 2014 Požár auta ,Sportovní Radslavice CAZ K24 LIAZ
• 2.12.2014 TP ledová kalamita Přerov U tenisu 4. CAZ K24 LIAZ
• 2.12.2014 TP ledová kalamita Přerov Želátovská 29. CAZ K24 LIAZ
• 2.12.2014 TP ledová kalamita Přerov Jižní čtvrť27. CAZ K24 LIAZ
• 2.12.2014 TP ledová kalamita Přerov Pod Skalkou CAZ K24 LIAZ
• 2.12.2014 TP ledová kalamita Přerov Kouřilkova CAZ K24 LIAZ
• 2.12.2014 TP ledová kalamita Přerov Interbrigadistů 15. CAZ K24 LIAZ
• 2.12.2014 TP ledová kalamita Přerov Jižní čtvrť 5. CAZ K24 LIAZ
• 2.12.2014 TP ledová kalamita Radslavice školní zahrada CAZ K24 LIAZ
• 2.12.2014 TP ledová kalamita Radslavice Na Návsi 16. CAZ K24 LIAZ
• 2.12.2014 TP ledová kalamita Radslavice Sportovní 233. CAZ K24 LIAZ
• 5.12.2014 Ostatní pomoc záchrana zvířete z výšky,Pavlovice66 DA 12 A 31.
Aby vozidla mohla jezdit po místních komunikacích prošla technickou kontrolou. Avie DA v červnu,
liazka v lednu, Peugeot Boxer v květnu a avie kontejner v březnu.
Již loni na podzim jsem odvezl čerpadlo PS 18 do Holešova na opravu. Před sezónou bylo dovezeno po
reklamac. Na všech závodech šlapala dobře. Dále nám opravoval elektroinstalaci na PS 15 p. Zedek,
opravě se nevyhnul motor, narimex , elektrocentrála a stožár světel na liazce.
Při opravách a údržbě techniky bylo letos ve zbrojnici odpracováno 670 hodin ve 48 dnech a přípravě na
soutěže věnováno 180 hodin ve14 dnech.
Letos také byly nakoupeny pytel a držák světla na zás.helmu Draeger HPS 7000, trezor, dvě eurolampy,
motor Mercury 25, 6 párů zásahových rukavic a dvě tlakové lahve 5l.
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. 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 podíleli, patří
poděkování, stejně jako jejich rodinám.
Na závěr bych vám rád popřál klidné prožití zbytku vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí a
zdraví.
3. Zpráva starosty sboru
Sestavil: Stanislav Jemelík
Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení přítomní,

I já Vás zdravím v tento sváteční den na tradičním bilancování činnosti Radslavského hasičského sboru za
pomalu se loučící rok 2014. Chceme-li jej krátce a výstižně charakterizovat nelze jinak než realizovaným
projektem přeshraniční spolupráce „ Spolu při sportu i při přípravě na krizové situace“. Po dohodě
s naším polským partnerem byl podán v září 2013, následně schválen řídícím výborem a v lednu
letošního roku byla podepsána smlouva o jeho financování. Ve své realizační fázi obsahoval několik
aktivit: dvě dvoudenní odborné přípravy pro 24 členů obou sborů, střídavě v Radslavicích a Chrzelících,
kurz bezpečné jízdy pro 10+5 řidičů a strojníků na polygonu v Ostravě, 2 exkurze členů sborů v počtu 15
+ 30, termínované k tradičně pořádaným soutěžím ručních koňských stříkaček s novou náplní
dvoudenního programu – fotbalovým utkáním členů obou partnerských sborů. Pro pořádek je třeba
připomenout, že tato aktivita byla na základě zájmu chrzelických vlastně spouštěcím impulsem pro
podání projektu. I poslední aktivita měla formu odborné přípravy. Bylo jí absolvování výcviku 12ti hasičů
ve Flashower kontejneru HZS OLK v Hamrech. S uvedeného výčtu i předchozí zprávy velitele je zřejmé,
že odborná příprava členů obou sborů byla druhou a v celkovém objemu převažující osou realizovaného
projektu. Cílem bylo projektové zdroje využít smysluplně a cíleně, s vytvořením věcné argumentace pro
případné podání velkého společného projektu na pořízení majetku či výzbroje v řádech milionů korun
v plánovacím období 2014-2020. Zabezpečení aktivit ukázalo na podhodnocení doprovodných nákladů
projektu, ale současně obě partnerské strany přivedlo k aktivní organizaci odborné přípravy, včetně
získání nových, do této doby nemyslitelných možností. Zejména na polské straně ji byla nově navázaná
spolupráce s tamními Státními lesy, pro projekt umocněná aktivní účastí hasícího letadla na dvou
aktivitách projektu. Realizace projektu měla své vypjaté chvíle, přes angažovanost posil se některé
aktivity nepodařilo dostatečně početně obsadit, nicméně celkově jej, myslím, lze hodnotit přínosně.
Projekt je nyní ve fázi vyúčtování a podání žádosti o platbu. Celkové vyúčtované náklady činí 192 853,56
Kč, to je 6985,21 € proti plánovaným 199 712 Kč, které v době podání projektu představovaly 7681,23 €.
K proplacení jsme tedy nárokovali dotaci ve výši 5936,69 €. Větší disproporce nedočerpání je způsobena
změnou kurzu eura, který na rozdíl od našeho prvního projektu přeshraniční spolupráce vůči koruně
posílit a měl by zamezit dodatečné finanční ztrátě z kurzových rozdílů. Nedělám si iluze o uznání všech
do vyúčtování zahrnutých nákladů, ale zásadní potíže či krácení dotace neočekávám.
Kromě aktivit projektu sbor realizoval v souladu s plánem činnosti obvyklé kulturní a společenské
aktivity. Rok 120. výročí založení jsme završili tradičním florbalovým zápasem svobodní - ženatí.
4. ledna následovala další již zdomácnělá akce – novoroční výstup na Helfštýn. V částečně nové a
částečně vynucené trase jej absolvovala početná skupina účastníků i šerpů a přes nevlídnost počasí došlo i
na plánované pečení buřtů. Leden je ve znamení Hasičského bálu. Po letech na něm, myslím, ke
spokojenosti všech 247 platících hostů hrála hudební skupina Big Mžik. Ekonomická pozitiva a dobrou
zábavu bohužel narušil závěrečný incident - rvačka se zraněním Martina Veselého. 26.dubna se
uskutečnil autobusový zájezd na sv. Hostýn, který bohužel opět potvrdil klesající zájem členů a
Radslavských občanů o tuto akci. Již od prvopočátku však byla po loňském vzoru koncipována
v kooperaci s okolními sbory, tentokrát s Tučínem a Šismou, takže autobus byl naplněn.
Květnový svátek sv. Floriána jsme oslavili v sobotu třetího mší v kostele sv. Josefa a následnou valnou
hromadou zde v tomto sále. Červencové Cyrilometodějské slavnosti neobsahovaly jen tradiční soutěž
ručních koňských stříkaček, ale v souvislosti s již uvedeným projektem i mezinárodní fotbalový zápas.
Sbor rovněž provedl korporativní mezinárodní účast na slavnostní mši svaté a ve vztahu k obecnímu
projektu „Obnova veřejných prostranství ul. Školní a Na Návsi v obci Radslavice“ naplnil svou
partnerskou povinnost položením kytice u sousoší sv. Cyrila a Metoděje. Připomenout je nutno i
skutečnost, že cenu obce Radslavice, medaili Františka Slaměníka za svou i hasičskou činnost obdržel
v tomto roce dlouholetý strojník sboru Karel Lukáš. Na mezinárodním poli jsme v červenci stihli i
dvoudenní návštěvu obce Raslavice s účastí na memoriálu Josefa Džalaje. Závěr letních prázdnin byl ve
znamení tradiční akce pro děti a mládež nazývané ukončení prázdnin. Letos poprvé byla cíleně
směřována na sobotu a následovala po ukončení soutěže mladých hasičů v požárním útoku. Korporativní
účast sbor zabezpečil i na dalších dvou obecních akcích - v průvodu a u pomníku Svobody při oslavách
28.října a 5. října při pietním aktu u nově zrekonstruované hrobky Františka Slaměníka na Městském
hřbitově v Přerově. Do kategorie spolupráce s obcí lze zahrnout i obsazení týmu pro letošní Hry bez
hranic Mikroregionu Pobečví konané v Grymově. Technická pomoc při nasvětlení Mikulášské nadílky

nám pak trošku zamotala hlavy při současném výjezdu k události v Pavlovicích. Pro pořádání kulturně
společenských akcí sbor akceptoval novou právní úpravu a nechal si vydat živnostenských list a koncesi
k prodeji alkoholu.
Výbor sboru se v průběhu roku sešel na 11 schůzích. Vícečetná účast zástupců sboru byla zabezpečena na
výročních valných hromadách okolních sborů v Hradčanech, Oseku nad Bečvou, Pavlovicích u Přerova,
Šišmě, Tučíně a dokonce dvakrát v Sušicích – 31.ledna ve spojení s oslavami 85-ti let tamního sboru.
Zástupce sboru rovněž navštívil výroční valnou hromadu TJ Sokol Radslavice. Horší to v uplynulém roce
s našimi aktivitami v UNO a MAS MB, kde jsme situaci řešili maximálně zastoupením na základě plné
moci. Okrskový aktiv s naší účastí se sešel během roku na 3 jednáních, jeho výroční valná hromada se
pak za účasti 6-ti členů uskutečnila 8. února v Hradčanech. Shromáždění představitelů sborů okresu
Přerov zavítalo 14. listopadu do nově zrekonstruovaného objektu obecního úřadu v Radvanicích.
Sbor k dnešnímu dni čítá 116 členů. V průběhu roku naše řady navždy opustily Zdeňka Pavlištiková,
Eduard Hrbáček a Libuše Padalíková. Na poslední cestě jsme vyprovodili i Zdeňka Filipa a ZH…
Do stavu manželského jsme, a někteří nejen při zapíjení svobody, doprovodili přestupujícího člena Vojtu
Frodla. Po letech se uskutečnila letní společná oslava narozenin několika členů sboru, zapili jsme i nějaké
novorozence. Do oblasti preventivně výchovné činnosti zahrnujeme každoroční zabezpečení revizí
ručních hasících přístrojů, lze sem přiřadit i ukázkovou akci z 23.září pro základní školu. Preventisté se
zúčastnili a 1.února technicky zabezpečili školení preventistů z oblasti Přerov v tomto sále.
O zásadní části finančního hospodaření sboru v letošním roce již byla řeč při hodnocení projektu „Spolu
při sportu i při přípravě na krizové situace“. Významnou injekcí pro ztrátové aktivity sboru, což jsou
mimo plesu většinou všechny, představuje podpora Ol. kraje. Letos byla ve výši 15 tisíc korun a
směřovala k zabezpečení Radslavské přilby a soutěže mladých hasičů. Dvacetitisícový příspěvek poskytla
sboru obec Radslavice. S výjimkou podpory firmy Sibom se ostatní sponzorské dary vázaly rovněž ke
konkrétním akcím. Hasičský bál, respektive na něm losovanou hasičskou ruličku podpořilo celkem 50
firem z Radslavic a okolí. Byli to Holý Vladimír, Cukrovar Prosenice, Malabot s.r.o. - Pohostinství na
koupališti, SITA CZ a.s. Všeobecná stavební Přerov s.r.o., Maxservis Hranice, Přikryl Martin, Sušice,
Profistav Přerov s.r.o., Pivovar Zubr, IMIT s.r.o. Přerov, Renomia a.s. Brno, Jiří Zavadil, Grymov, BJM
Přerov s.r.o., Papír Plus Přerov, Caletka Václav -Pálenice Pavlovice, Zajíc Rostislav, Haluzík Zdeněk,
Malečková Monika, Složil Pavel, Potraviny ENA, Grassabrasiv s.r.o., Bouchal Martin, Sušen Milan,
Jurajda Petr, Kuča Svatopluk, Zich Libor, Josepčuk Michal, Nečas Marián, Steiner Petr, Albo Osek nad
Bečvou, Caletková Renata, Haluzíková Věra, Složilová Alena, Schmidt Otto, Sehnálek Miroslav - TOMI
CZECH s.r.o., Padalík Miroslav, Jednota, Zemánek Petr, JUDr. Drbálek Miloslav, Novotný - Pohostinství
Pod Kaštany, Šindler Miroslav, Zlámalík František, Straussová Pavla - Pohostinství Sušice, Mierná
Daniela, Nevtípil Jan, Charvát Ivo, Meopta Přerov, AXMAN GROUP, Moravská zemědělská a.s.
Prosenice
V případě Radsalavské přilby to kromě kraje a obce byly firmy EUROLAMP s.r.o., DEVA F-M s.r.o.,
Drager Safety s.r.o., Holík International, s.r.o., SEAL navijáky s.r.o., Prabos plus a.s., Somati systém
s.r.o. a ZAHAS, s.r.o., Věra Hevrová-AGAMA, JaGa, s.r.o. ČERVINKA-CZECH REPUBLIC, s.r.o.
Cíleně nebyla čerpána podpora z MŠMT ČR prostřednictvím OSH Přerov.
S plánovaných úkolů se nepodařilo zabezpečit dokončení rekonstrukce druhé koňské stříkačky. Zde však
již existuje dohoda s dodavatelem nástřiku a tento dlouholetý balvan by měl být vystrkán na svůj vrchol.
Komplikace jsme si již v teď přehuštěné zbrojnici udělali s kompletací člunu. Tento stav vyžaduje
realizaci technických úprav pro správné uložení tohoto věcného prostředku.
Letošní rok je současně završením pětiletého volebního období současného výboru. Jen krátká
rekapitulace: v celém jeho průběhu se dařilo zabezpečovat a realizovat tradiční akce sboru, jimiž jsou
zejména Radslavská přilba, soutěž koňských stříkaček, soutěž mladých hasičů, ukončení prázdnin,
případně okrskové kole SSHD. Stejně tak byl zabezpečen chod JSDH obce v oblasti výcviku, odborné
způsobilosti i zásahové činnosti. Vybavení jednotky bylo rozšířeno o novou výzbroj a výstroj a nákladní
automobil JNK A31. Do období jsme vstupovali vyúčtováním projektu přesraniční spolupráce „Poznáním
historie k rozvoji budoucí spolupráce SDH Radslavice – OSP CHrzelice“, věcně realizované v roce 2009
a končíme je vyúčtováním projektu „Spolu při sportu i při přípravě na krizové situace“. V mezidobí jsme
navíc na české straně technicky zabezpečovali reciproční projekt Chrzelic „Strażacki konny wóz bojowy

elementem wzmacniającym współpracę między OSP Chrzelice i SDH Radslavice“. Sbor za své aktivity
v oblasti projektů přeshraniční spolupráce obdržel medaili euroregionu Praděd, vydanou u příležitosti
desátého výročí administrace projektů EU.
Podařilo se nám dvakrát zvítězit v soutěži Dobrovolní hasiči roku. V roce 2012 to byl sbor s nominací
Radslavské přilby, v roce 2013 pak jednotka se zásahem u dopravní nehody Kramářova, Přerov. Sbor
respektive jednotka se zapojila do soutěží ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, pořádaných
HZS OLK. Sbor aktivně spolupracoval s obcí při soutěžích Vesnice roku, zavrženou jejím vítězstvím
v Olomouckém kraji v roce 2012.
Děkuji všem členům a příznivcům za pomoc a spolupráci při realizaci všech aktivit sboru, okolním
sborům za spolupráci zejména při pořádání Radslavské přilby. Vám všem přeji klidné prožití zbytku
Vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti a zdaru v nadcházejícím roce 2015. Děkuji za
pozornost.

