Výroční zpráva o činnosti SDH Radslavice za rok 2015

1. Zpráva velitele sboru
Sestavil: Martin Kudrna
Sestry a bratři,vážení hosté.
Dovolte mi , abych Vás seznámil s činností sboru v uplynulém roce.
Naše jednotka je zařazena do kategorie JPO III. a je určena k zásahu v obci i v katastrech okolních obcí.
Je také předurčena k zásahům při dopravních nehodách.
Členové jednotky zdokonalují své schopnosti a dovednosti nejen účastí na likvidaci požárů a jiných
mimořádných událostí, ke kterým jsou vysíláni, ale také odbornou přípravou. Pravidelně se účastní
školení vlastních a také těch pořádané HZS Přerov. Školeními prošli preventisté , velitelé, strojníci,
rozhodčí a vedoucí mládeže. Na základě změny legislativy se naše jednotka podrobila sérii školení první
pomoci a vyprošťovaní osob z vozidel. Tato školení byla pořádána námi, našim patronem a taká HZS
Přerov. První začalo v březnu a poslední skončilo v říjnu. Tímto jsme splnili podmínku GŘ pro
předurčení k zásahu u dopravních nehod. 11.členů má splněno. Zbytek bude pokračovat v dalším roce. V
dubnu prošli školením TOO - Milan Markl a Marek Svozílek. V květnu - praktická zkouška na Baťově
kanále pro mne, Jiřího Janáčka, Aleše Mikulíka a Martina Klára. V červnu jsme všichni čtyři naše
snažení završili závěrečným testem pro získání osvědčení VMP na Plavební správě v Přerově. V říjnu
proběhl výcvik na vodě na přehradě v Tršicích. Stejně jako každý rok se v listopadu uskutečnil výcvik
nových uchazečů NDT. Od nás to byli Vojta Frodl a Vladimír Václavík. Tímto výcvikem
v prostějovském polygonu si prošla i část našich stávajících NDT.
Do odborné přípravy také patří požární sport. První soutěží pro nás, stejně jako každým rokem, je
Radslavská přilba. Letos se na start R.P. postavilo 24 družstev, z toho dvě polská a dvě slovenská.
Soutěž se konala pod záštitou hejtmana Jiřího Rozbořila. Zvítězil Sveržov před Dřevohosticemi a
Hradčanamy. Náš team skončil pátý a tímto jim děkuji za předvedený výkon. Také děkuji všem, co se na
této soutěži jakkoliv podíleli. Další soutěží je pro nás květnový Střelecký den místního střeleckého klubu,
konaný 2. května. Zde se našim střelcům dařilo. Vyhráli soutěž družstev, v kategorii jednotlivců zvítězil
Jiří Janáček.
9. května se konala okrsková soutěž v požárním sportu v Prosenicích. Na start se postavilo z obou
okrsků celkem 10.soutěžních teamů. Ten náš vyhrál v okrsku a také v soutěži o putovní pohár starosty
prosenského okrsku. Vítězstvím v okrsku jsme se nominovali na 1.kolo soutěže do Provodovic. Zde se
nám již tak nedařilo, z celkem 18. družstev naši skončili desátí. Cestou zpět jsme se ještě stavili
v Bezuchově na jejich soutěži v požárním útoku, kterou uspřádali u příležitosti 650 let obce. Zde se dařilo
lépe a byla z toho bedna, ovšem ta třetí. Soutěžní družstva pro tyto soutěže byly sestaveny za pomoci
tučínských hasičů.
Naši starší páni letos soutěžili v Těšánkách a v Radslavicích . V Těšánkách se pánům dařilo. V koňkách
zvítězili a ve víceboji obsadili šesté místo. U nás na soutěži koňských stříkaček byla přihlášena dvě
radslavická družstva. To se nakonec ukázalo jako dobrý tah a družstvo Radslavice II. Vyhrálo před
Prosenicemi a Těšánkami. Ve víceboji byly poprvé otevřená kategorie pro děti, zde zvítězil team Sokola.
V mužské kategorii to byly Hradčany a v ženách dívky - koníčkářky. Další soutěž v okrsku s naší účastí
byla 11.července v Tučíně. Zde jsme obsadili třetí místo. Následoval 18.července Hračanský dolíček, kde
naši muži soutěžili za Tučínské. Steně tomu bylo i 1,srpna na Pavlovském heblu. Zde Radslavice získaly
7.místo a za Tučín 1.místo.
Následoval Šišemský krtičák. To už soutěžilo celé družstvo z radslavských hasičů a skončilo páté.
Poslední představení našich mužů bylo v říjnu na noční soutěži v Dolínku. Zde celkem soutěžilo 19
družstev. Naši borci ukořistili krásné páté místo. Tímto jim také děkuji za reprezentaci našeho sboru.
Jednotka mimo jiné zajišťovala kácení stromů ve Slaměníkově ulici, naučnou a propagační ukázku pro
školu a školku. ozvučení vodění medvěda. V letošním suchém létě bylo zajištěno několikeré zalévání

stromů v obci a ve Včelím háji. Škole jsme pomohli s kácením zeleně ve dvoře školy pro ekologickou
učebnu.
Nejen školením a soutěžením živ je hasič. Našim hlavním úkolem je chránit životy a majetek druhých.
V letošním roce jsme vyjížděli k následujícím událostem:
• 2.1.2015
Požár stolařská dílna Čechy 35, CAS K24 LIAZ
• 31.3.2015
Technická pomoc – odstranění stromu ze silnice Radslavice -Tučín , zde jsme byli celkem 5x,
ještě 10.srpna,15.srpna, 14.září a 18.listopadu vždy ke spadlému stromu přes cestu.
• 15.4.2015
Požár kůlny RD Želatovice , CAS K24 LIAZ
• 14.6.2015
Technická pomoc, odstraňování překážek – odstranění 2 stromů ze silnice Šišma – Hradčany,
CAS K24 LIAZ, DA 12 A31
• 14.6.2015
Technická pomoc, odstraňování překážek – odstranění stromu ze silnice Šišma – Bezuchov,
CAS K24 LIAZ, DA 12 A31
• 14.6.2015 Technická pomoc-čištění mostku Radslavického potoka, CAS K24 LIAZ
• 21.7.2015
Dopravní nehoda motorkáře Pavlovice u Přerova
• 24.7.2015
Dopravní nehoda osobního auta Pavlovice u Přerova
• 15.8.2015
Požár lesa Loučka - Voj. Prostor Libavá
• 25.8.2015
Technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Radslavice hřbitov a hospoda koupaliště
• 24.10.2015
Taktické cvičení okrsku , požár trávy Tučín - Gapčíkovo.
Kromě uvedených událostí jsme byli zainteresováni na dalších třech událostech. První bylo hašení udírny
našeho člena Jana Petříka, další dvě pak jdou na vrub KOPIS v Olomouci, které procházelo stěhováním a
instalací nových technologii a odstávkou systému svolání jednotek. V sobotu 26.9.2015 jednotka vyjela k
požáru OA do sousední obce Sušice, při jízdě k zásahu však byla KOPIS vrácena na základnu. Druhá
událost se stala v sobotu 21.listopadu, kdy byl jednotce omylem vyhlášen poplach systémrm AMDS při
taktickém cvičení okrsku Prosenice.
Aby vozidla mohla jezdit po místních komunikacích prošla technickou kontrolou.
Avie DA 12 v červnu, Liazka v lednu, Peugeot Boxer v dubnu a Avie kontejner v březnu.
Při opravách a údržbě techniky bylo letos ve zbrojnici odpracováno 915 hodin ve 68 dnech a přípravě na
soutěže věnováno 150 hodin v 8 dnech.
Z prostředků obce byly zakoupeny 2 ks přilby HPS 7000 PRO vč. držáku svítilny a 3 ks zásahových
kompletů (zásah.oblek, rukavice, kukla a boty).
Z prostředků sboru byly pořízeny 2 pytle na přilby HPS 7000, káď na požární sport a 2 hadice B/10/65
pro MH.
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 mohli 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.
2. Zpráva starosty sboru
Sestavil: Stanislav Jemelík
Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení přítomní,
také já si Vás dovolím pozdravit v tradičním vánočním čase a pokusím se dokončit rekapitulaci končícího
roku 2015. Jeho bilance vlastně začíná již poslední prosincový den roku 2014, kdy se odehrál již tradiční
florbalový zápas svobodní - ženatí. Více sil v něm, myslím již podruhé v řadě, měli svobodní. Florbalové
soboty pak pokračovali do příchodu jara a opět byly zahájeny 24.10.2015. Dlužno však poznamenat, že
účastníků proti předchozím obdobím stále ubývá a některé soboty se pro nedostatek hráčů nehrálo vůbec.
Věřím, že o to masivnější zájem zaznamená letošní silvestrovský duel. Činnost pokračovala další již
zdomácnělou akcí, Novoročním výstupem na Helfštýn. Chceme-li říkat „ hasičská skupina“ byla dosti

početná, trasa mírně upravená, opékání nad lomem podle plánu. Na hradě se opět podařila společná
fotografie několika radslavských skupin. Nosnou akcí počátku roku a hlavní reprezentativní akcí sboru je
tradičně Hasičský bál. Letos se uskutečnil 24. ledna. Hudební doprovod zajistila, stejně jako
v předchozím roce, skupina Big Mžik. Přes 200 účastníků se, myslím, dobře bavilo, tombolu v podobě
hasičské ruličky se podařilo zabezpečit za pomoci 50 sponzorů, jejíž seznam je přílohou této zprávy.
Další hojně sponzorsky řešenou akcí byl již 14. ročník mezinárodní noční soutěže hasičské všestrannosti
Radslavská přilba, uskutečněné poslední březnový víkend. Větší či jen symbolickou podporu ji poskytlo
16 firem a institucí. Její největší devizou však zůstává nezištná spolupráce s okolními obcemi a sbory a
HZS Olomouckého kraje, územním odborem Přerov. Připojuji se k poděkování všem, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu akce. S vírou v pokračování jejich úsilí při příštím polokulatém 15. ročníku. Závěr
dubna patřil autobusovému zájezdu na sv. Hostýn. Tato akce je v posledních letech předmětem
rozsáhlých diskuzí ve výboru. Zájem o účast je velmi nevyvážený a obsazení míst v autobuse je již
několik let zabezpečeno jen díky kooperaci s okolními sbory. Přestože radslavských bylo letos nakonec
34, výbor navrhuje minimálně roční pauzu. Nakonec mi to nedalo a šáhl jsem do historie. Poprvé jsme na
dnes již mezinárodní hasičskou pouť na sv.Hostýn vyrazili v roce 1995 a vytrvali dodnes. V roce 2015
proběhl její XXII. ročník, takže když vynecháme, v bilanci nám bude chybět účast na úplně prvním a
„posledním“. Oslava svátku sv. Floriána pokračovala netradičně v neděli 3. května mší v kostele sv.
Josefa a následnou valnou hromadou v Domě hasičů. Uniformovanou účast praporečníků jsme
zabezpečili na obecním pietním aktu 8. května. Již první květnový den však delegace našeho sboru
vyrazila na oslavy 105. výročí založení partnerského sboru v Chrzelicích. Přátelům jsme předali vaše
pozdravy i připravený dárek, seznámili jsme se i s novým burmistrem Gminy Biala. Místo tradiční
srpnové soutěže koňských stříkaček naši partneři tentokrát upořádali soutěž pro mladé hasiče. Naše
družstvo srdnatě bojovalo s připravenými nástrahami včetně oné koňské stříkačky. Ta se konec konců
stala i hlavním aktérem filmového klipu chrzelických hasičů, dovolím si tvrdit vtipně reagujícím na
vlažnou snahu Gminy opravit jejich nefunkční cisternu Magirus, či dospět k již dva roky slibované
variantě nákupu nového zásahového vozidla. Stejně jako v loňském roce jsme pro žáky ZŠ a SMŠ
připravili preventivně výchovnou akci. Uskutečnila se 24. června a obsahovala nejen představení hasičské
zbrojnice, výstroje a výzbroje, ale i naučnou prezentaci o nástrahách a nebezpečích, s nimiž se ve svém
životě děti mohou potkat. Do akce se tentokrát zapojil i koňkařský tým. Akce byla nosným prvkem naší
preventivní činnosti, doplnily ji informace ve vývěsní skřínce, na webu, facebooku a spolupráce při
kontrole ručních hasicích přístrojů, uskutečněné 16. prosince. Prvního července se Radslavice staly
jednou ze zastávek VII. propagační jízdy SH ČMS, organizované na počest pardubického sjezdu. Stejně
jako v předchozích pěti ročnících ji vykonala v Přibyslavi opravená Praga RN z roku 1934, v okrese
Přerov doprovázená Pragou RN SDH Oprostovice. K těmto historickým strojům jsme u naší HZ přidali
koňskou stříkačku a bohatou hasičskou i školní účastí vytvořili hezkou kulisu při předání společné stuhy
sboru a obce. Do programu 19. CMS jsme přispěli tradiční soutěží ručních koňských stříkaček. Závěr
prázdnin byl ve znamení dvojakce soutěž MH v PÚ a sportovní odpoledne pro děti a mládež. Zejména
dětské drobotiny se na něm sešlo dostatek, všichni bojovali jako lvi s nástrahami připravených soutěží.
Oproti loňskému roku nedošlo na soutěž dospělých, zařazena však opět byla ukázka vyprošťování a
nechyběla ani tradiční pěnová koupel. Korporativní účastí členů sboru jsme podpořili oslavy 28. října, i
zde nám byla svěřena úloha praporečníků, dvoučlenná skupina zabezpečila položení kytice. Zásadním
prvkem vnitrosvazové činnosti roku 2015 bylo konání 5. sjezdu SH ČMS ve dnech 4. a 5. července
v Pardubicích. Bilancoval činnost za uplynulých pět let a schválil program činnosti SH ČMS do roku
2020. Také zvolil nové orgány Sdružení. Staronovým starostou se stal Karel Richter. Drobné změny
nastaly na funkcích náměstků, podrobnosti a konkrétní sjezdové materiály jsou k prostudování zveřejněny
na webové stránce sdružení www.dh.cz. Sjezdu předcházela jednání nižších struktur Sdružení. Na
shromáždění delegátů OSH byla starostkou KSH Olomouckého kraje zvolena Vlastimila Švubová,
současně starostka OSH Olomouc. O situaci v Přerovském okrese se rozhodovalo na shromáždění
delegátů sborů, konaném 7. března v Opatovicích. Funkci starosty OSH si uchoval Radek Hlavinka, jeho
náměstky byly zvoleni Vít Volek, Aleš Prokeš a Pavel Nádvorník. Členem výkonného výboru zůstal Jiří
Janáček, členem OKRR byl zvolen Stanislav Jemelík. Na jednání byla představena publikace hasičské
zbrojnice okresu Přerov. Podzimní shromáždění představitelů sborů okresu Přerov se uskutečnilo 27.

listopadu v Bochoři. Volební valná hromada aktivu okrsku Pavlovice se uskutečnila 20. února, zde
v Domě hasičů v Radslavicích. Starostou okrsku byl opět zvolen Jiří Janáček, jeho náměstkem Tomáš
Florián a velitelem René Zbranek. Aktiv okrsku v roce 2015 rokoval ještě třikrát, 14. dubna při přípravě
okrskového kola v Prosenicích a 25. května a 2. října v Radslavicích. Zástupci sboru se tradičně zúčastnili
VVH okolních sborů v Hradčanech, Pavlovicích u Přerova, Šišmě a Tučíně, stejně jako VVH TJ Sokol
Radslavice. Sbor je členem UNO Ol. kraje. Její sněm proběhl ve dnech 30. října a 1. listopadu
v Olomouci bez naší účasti, stejně jako několik VH MAS Moravská brána, které je sbor rovněž členem.
Naši členové zapojení do aktivu ZH okresu Přerov se 18. července zúčastnili setkání AZH Ol. kraje
v Čechách pod Kosířem a Slatinkách a okresního setkání AZH 9. října v Troubkách. Výbor SDH se sešel
v průběhu roku na 11 schůzích. Sbor k dnešnímu dni čítá 119 členů. V současné době probíhá výběr
členských příspěvků, na něž naváže aktualizace členské základy k 31.12.2015. Čtyři členy – Víťu
Herníka, Jaromíra Smětáka, Antonína Hrabala a Vladímíra Šindlera jsme letos vyprovodili na cestě
poslední. Při lezení do chomoutu jsme asistovali Vladimíru Soldánovi, do života vítali Lauru Veselou.
Několika členům jsme přáli ke kulatinám. Sbor zaslal přihlášku do dvou probíhajících soutěží. Po roční
absenci zkusil bezúspěšně štěstí v soutěži dobrovolní hasiči roku s projektem Přeshraniční spolupráce
SPOLU při sportu i přípravě na krizové situace. Po osmi letech byla zahájena inovovaná soutěž Českého
rozhlasu Dobráci roku. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ji můžete sledovat každý pátek po 15.
hodině. Bude odvysíláno celkem 40 medailonů vylosovaných sborů, pro které je možno následující týden
prostřednictvím SMS hlasovat. Budeme-li vybráni, určitě Vás na reportáž upozorníme a oslovíme se
žádostí na podporu. Stejně jako v předchozích letech sbor vyráběl vlastní slivovici. Jen způsob přípravy
kvasu se změnil, respektive jen částečně. Svolané brigády ke sběru ovoce se totiž téměř minuly účinkem,
takže opět zaskočili jednotlivci. Zásoba je tedy doplněna. V tradičním dvouletém cyklu se uskutečnil na
brněnském výstavišti veletrh Pyros, jeho úroveň však považujeme za upadající. Celý rok se nesl ve
znamení technických problémů. HZS sice slavnostně otevřel nové operační středisko, pro nás to však
znamená již tříměsíční komplikace se systémem svolání jednotky. Hlavně jsme však bojovali a bohužel
budeme dále s našimi vozidly, u niž narůstá četnost problémů a poruch. Před koncem roku byly oprášeny
aktivity k obnově DA Peugot Boxer za novější vozidlo. Alarmujícím je délka odstávky CAS s otázkou, co
se stane na lednové STK. O našem rozpoložení vypovídá i skutečnost, že se nám stále zcela nepodařilo
dokončit rekonstrukci naší koňské stříkačky, i když cíl se provedením jejího vrchního nátěru znatelně
přiblížil. V předpokládané lhůtě nám byla proplacena dotace za loni realizovaný projekt přeshraniční
spolupráce „SPOLU při sportu i přípravě na krizové situace“. Z vyúčtovaných nákladů ve výši
192 853,56 Kč, to je 6985,21 € nám bylo uznáno 6938,90 € za které byla vyplacena dotace ve výši
156 361,54Kč.
Sbor hospodařil v duchu rozpočtu schváleného VVH. Jeho ukazatele byly překročeny jak v oblasti příjmů
tak i výdajů. Celkové příjmy sboru v roce 2015 činily 398 922,40 Kč, výdaje pak 181 666,00 Kč, což
představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 217 256,40 Kč. Celková aktiva sboru k 31.12.2015 činila
1 069 292,63 Kč.
O sponzorech plesu i Radslavské přilby jsem mluvil již v úvodu. Mimo tyto akce nás finančním
příspěvkem podpořila firma Ratus Trade, s.r.o. a zejména naše členka Dana Zemánková. Dotace
Olomouckého kraje na naše soutěže činila 17 tis. Kč, příspěvek obce pak 20 tis. Kč. Prostřednictvím SH
ČMS jsme čerpali věcnou podporu z dotace MŠMT ČR ve formě dvou kusů hadic B/10/65.
Vzhledem k nemoci vedoucího kolektivu MH nebude na dnešní VH předložena samostatná zpráva o
činnosti, rekapitulaci dění Vás provedu nyní já.
V průběhu celého roku probíhaly pravidelné schůzky a tréninky činností, jimiž se kolektivy MH v ČR
zabývají. Myšlen je tím po většinu roku jeden kolektiv MH v kategorii mladší a jeden v kategorii starší
žáci. Soutěžní činnost byla zahájena 2.května v Henčlově, kde probíhá „Jarní soutěž“ mladých hasičů v
disciplínách štafeta požárních dvojic a štafeta 4x60 metrů. Lze ji pojmout i jako soutěžní trénink na
2.kolo hry Plamen, které se uskutečnilo 23. a 24.května v Hranicích a ve Skaličce. Touto soutěží byla
završena celoroční hra Plamen ročníku 2014-2015. V sobotu na stadionu v Hranicích proběhly disciplíny
štafeta 4x60 metrů, štafeta CTIF a požární útok CTIF a v neděli na hřišti ve Skaličce královská disciplína
požární útok. Kolektiv starších hasičů obsadil s umístěním 13,14, 22 a 19 a po započtení 18 místa ze

ZPV 2014 v celkovém hodnocení 20.místo z 23 zúčastněných kolektivů. Kolektiv mladších hasičů
vybojoval podstatně lepší závod a s umístěním 5,5 a 2 a po započtení 8 místa ze ZPV 2014 v celkovém
hodnocení získal se stejným počtem 20-ti bodů jako bronzový Potštát výbornou bramborovou medaili
z 21 zúčastněných kolektivů. Již 30.května se soutěží v Opatovicích rozběhl kolotoč Velké ceny MH
okresu Přerov, do které jsou naše kolektivy tradičně zapojeny. Za jeden bod se zúčastnili starší žáci.
V neděli 31.května místo na VC do Paršovic zamířily do partnerských Chrzelic na svou první
mezinárodní zkušenost. Družstva starších i mladších se zúčastnila VC v Býškovicích 7.června (2 a 17),
30.8. v Olšovci (9 + 9) a 6.9. v Partutovicích (9 +13). Na dalších soutěžích 20.5. v Henčlově (9.místo),
21.6. v Troubkách (7.místo), 5.9. v Soběchlebích (12.místo), a 12.9. ve Stříteži n.L.(9.místo) se družstva
v účasti střídala tak, že mladší absolvovalo 6 soutěží a starší 7 soutěží, čímž mohla být ve VC 2015
hodnocena a sbor tím splnil podmínku pro pořádání VC i v roce 2016. 29.srpna se uskutečnila soutěž VC
u nás. Již tradičně jí startuje druhá polovina VC po prázdninové přestávce. Potřebné body zde přijelo
sbírat 12 družstev mladších a 11 družstev starších žáků. Soutěž proběhla jednokolově na jednu základnu.
V kategorii mladších zvítězilo družstvo z Paršovic před Potštátem a Hlinskem. Naši obsadili 10 místo.
V kategorii starší zvítězilo družstvo z Velké před Paršovicemi a Potštátem, naši obsadili 9 místo. Mimo
soutěž si svůj pokus jako přípravu na nový soutěžní ročník vyzkoušelo i družstvo mladých adeptů.
V celkovém hodnocení VC naše kolektivy se šesti, resp. sedmi účastmi z 11 pořádaných závodů
vybojovali shodně 13.místo.Poprvé po mnoha letech bylo vynechána účast na prestižní noční soutěži
Bochořská sova. Již 3.října byl závodem požárnické všestrannosti ve Vysoké zahájen další ročník hry
Plamen 2015-2016. V kategorii mladší se zúčastnilo 29 hlídek z 25 sborů. Naši skončili devátí.
V kategorii starší startovalo 26 hlídek z 24 sborů. Naši vybojovali 10 místo. Dovolím si touto cestou
poděkovat svém, kteří v celém soutěžním i kalendářním roce zabezpečovali činnost kolektivu mladých
hasičů, protože je to samozřejmě naše budoucnost a perspektiva a je třeba této oblasti věnovat patřičnou
pozornost. Tímto si dovoluji svou letošní zprávu o činnosti ukončit.
Děkuji všem členům, partnerům a příznivcům za pomoc a spolupráci při realizaci všech aktivit sboru.
V dalším období přeji mnoho chuti a odhodlání k další hasičské práci. Vám všem přeji klidné prožití
zbytku Vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti a zdaru v nadcházejícím roce 2016.
Děkuji za pozornost.
Seznam sponzorů:
Radslavská přilba - Olomoucký kraj, ALERION s.r.o., Brno Bison Sportswear Otnice, DEVA F-M
s.r.o., Drager Safety s.r.o., EUROLAMP s.r.o., Holík International, s.r.o., HOLOMÝ s.r.o., Valašské
Meziříčí, LANEX a.s., Bolatice, MIKOV s.r.o., Mikulášovice, Milan Pisarovský, Spytihněv, Prabos plus
a.s., SEAL navijáky s.r.o., VÍTEX CZ a.s., Bystřice pod Hostýnem. Velebný & Fam s.r.o., Ústí nad
Orlicí a ZAHAS, s.r.o.,
Hasičský bál - Dopravní zdravotní služba Miroslav a Tomáš Padalíkovi s.r.o., Maxservis Hranice, Tomi
Czech s.r.o., Auto Menšík-Ladislav Menšík, Kuča Svatopluk, Přerovská 294, MUDr. Leoš Tichý,
Všeobecná stavební Přerov s.r.o., SITA CZ a.s., Grassabrasiv s.r.o.,-Krutil Jiří + Říha Vladimír, MMOOS, spol. s.r.o., Potraviny ENA – Jiří Suchánek, Na Návsi 80, Šindler Miroslav, Přerovská 135, Svět
koření, Cukrovar Prosenice, Cars Morava s.r.o., Profistav Přerov s.r.o., Moravská zemědělská
a.s.Prosenice, BJM Přerov s.r.o., Petr Nedoma, Václav Caletka, pálenice Pavlovice, NOE s.r.o.,
Malečková Monika, Na Návsi 59, Modelárna Přerov s.r.o., ALBO Osek nad Bečvou s.r.o, Petr Zemánek,
Dolní 20, Petr Kuban, Přerovská 144, David Štička Slunečná 342, Sušen Milan, Na Návsi 12, MISU, Eva
Zichová, V Zahradách 310, Haluzíková Věra, Přerovská 190, Karel Veselý, Beruška racing team, IMIT
s.r.o. Přerov I - Město, Komenského 1035/4, OSP Chrzelice, Malabot s,r,o, Pohostinství na koupališti
Radslavice, Jaroslav Krcánek, Kadeřnictví Daniela Mierná Daniela, Nová 217, Složilová Alena, Na
Návsi 11, ( večerka ), Schmidt Otto, Školní 131, Zlámalík František, Meopta- Optika s.r.o., Černošková
Helena, Zajíc Rostislav, Slaměníkova 43, SHR , Haluzík Zdeněk, U Kostela 52, Maso – uzeniny,
Renomia a.s. Brno, Prádelna Jiří Zavadil, Grymov, Stolařství Přikryl Martin, Sušice, DHZ Raslavice,
TVCK Radslavice, Petr Jurajda, Školní 88.

