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Výroční zpráva o činnosti SDH Radslavice v roce 2018
1. Zpráva velitele sboru
Sestavil: Martin Kudrna
Sestry a bratři,vážení hosté.
Dovolte mi, abych vás seznámil s činností jednotky 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.
Letos první začali řidiči, v únoru seminářem od p.Ležáka v Prosenicích, potom velitelé a
preventisté taktéž v únoru na stanici v Přerově. V březnu školení jednotky zde v HZ, které přednesl
St. Jemelík nejml. a ještě v Přerově školení našim patronem (vyprošťování osob z hav.voz.). Březen
také škol.vedoucích mládeže a rozhodčích v Beňově . Odborná příprava strojníků, opakovací po pěti
letech pro Lukáše Steckera. A já školení rozhodčích požárního sportu v Hranicích. Na konci března
ještě výcvik OMŘP, při kterém se pokácely smrky u Hudečků na zahradě. 18. a 19. srpna záchrana
osob z vody, které zorganizovali naši Chrzelitští kamarádi. Vyzkoušeli jsme si záchranu z vody
pomocí kruhu, házecího pytlíku a záchranu do člunu. Další školení jednotky bylo až v září a
poslední v říjnu. Musím říci, že účast na výcviku jednotky je malá, chtělo by zlepšit přístup
k organizovaným výcvikům.
V listopadu se rozšířily naše řady o další držitele NDT a to Tomáše Janáčka a Jarmilu Svozílkovou.
Zbytek nositelů DT si prošel prostějovským polygonem v prosinci.
Do odborné přípravy členů jednotky patří také požární sport ve všech jeho podobách. První
soutěží pro nás, stejně jako každým rokem je mezinárodní soutěž Radslavská přilba. Letos se na
start RP postavilo 12 družstev, z toho tři slovenská a dvě polská. Za pěkného jarního počasí
proběhla za kostelem odpolední štafeta. V hasičárně se psali testy autoškoly a disciplína Honzo
vstávej, z postele do plné zbroje. Noční část začala po osmé večer. Zde názvy už jen některých
disciplín: útok do kopce, koulelo se koulelo, zachraň se kdo můžeš, rafťáci, cesta časem a další.
První místo obsadily Dřevohostice, druhé Osek , třetí Sveržov a mi jsme obsadili místo čtvrté. Zde
musím poděkovat všem za přípravu a reprezentování sboru při této soutěži.
Sedm let nám trvalo, než jsme opět na konci dubna vyrazily do Zlatého na noční soutěž, kde se
konal 14. ročníků soutěže „O najzdatnější hasičský sbor“. Ubytoval nás Pavol Celuch ze Sveržova
ve svém domě pro hosty. Zde o nás bylo luxusně postaráno. Před samotnou soutěží byl připraven
výlet v podstatě přes kopec do polské obce Tylicz. Další naše cesta vedla do nedalekého lázeňského
města Krynica – zdroj. Absolvovali jsme exkurzi na zdejší hasičské stanici a příjemnou procházku po
místní kolonádě, kde na nás čekal další kamarád, strážák Stašek Radzik z blízké Muzsynky. Při
odpolední štafetě ve Zlatém, k naší radosti, jsme startovali jako první. Zde Peťovi Veselému
vyskočilo rameno při průlezu rourou, ale po nahození zpět, k údivu rozhodčího, statečně pokračoval
v soutěži. V noční části se nám dařilo dle našich možností.
V konečném účtování na konci soutěže nás hodnotili na devátém místě. Našim cílem bylo umístění
do desítky. V neděli v podvečer jsme šťastně přijeli domů.
Okrskové kolo sportovní soutěže hasičských družstev okrsků Prosenice a Pavlovice, se konalo
12.května v Pavlovicích. Soutěžilo celkem 9 družstev, mi obsadili deváté místo neboť košařovi
spadnul koš. V soutěži o pohár starosty okrsku Prosenice jsme obsadili druhé místo. Další pro nás
tradiční byly střelecká soutěž SSK Radslavice ve střelbě z malorážky. Zde jsme v jednotlivcích
obsadili prvních 5 míst: Janáček Leoš a Jiří, Jemelík St.nejml., Klar Martin a Libigr Svaťa. V
družstvech se nám podařilo obhájit první místo. Koňkaři letos soutěžili 3x. poprvé v Polici, zde
celkově druhé místo a v pivní štafetě místo první. V Těšánkách místo druhé. U nás v Radslavicích
při CM slanostech místo páté. Dále se naši muži účastnili soutěže o pohár starosty Tučína, místo třetí
a Šišemský krtičák místo druhé. Dále jsme soutěžily ve volejbalovém turnaji SK Radslavice, zde
místo šesté a Sokola Sušice zde místo páté.
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Při CM slavnostech jsme jako každý rok vařili guláše. Leošovi a jeho teamu se podařilo vyhrát
v ceně diváků.Tímto jim samozřejmě děkuji za reprezentaci.
Dále jsme jako každý rok pomohli SK Radslavice s ozvučením vodění medvěda a škole s realizací
Orientačního běhu o vánočního kapra.
Abychom mohli používat naše vozidla, probíhala na nich údržba a opravy dle potřeb každého z nich.
Nejvíce starostí nám letos opět dělala Liazka. V březnu byly předána na opravu startování do
Zábřehu, v květnu při cestě z opravny došlo k poškození motoru, následně byla odvezena na podvalu
zpět do servisu. V srpnu se nám znovu vrátila a byla přihlášena do výjezdu. Po čase nastaly znovu
problémy se startem a proto znovu cesta do Zábřehu, kde úplně vyměnili vstřikovací čerpadlo. Od té
doby je už doma. STK letos prošla všechna vozidla. Podařilo se nám letos prodat vám dobře
známého Peugeota, po výměně motoru novým majitelem znovu jezdí. Dole v hasičárně pracujeme na
novém rozvodu internetu , dobíjení radiostanic, svítilen a vozidel. Rekonstrukcí a zmodernizováním
letos prošlo i zabezpečení hasičárny. Při těchto pracech bylo odpracováno 915 hodin v 73 dnech.
Do výzbroje a výstroje nám letos přibylo 14 pracovních stejnokrojů, 5 zásahových přileb Heros
Titan, 2 kompletní dýchací přístroje Dräger s vývodem pro záchrannou masku, 1 náhradní lahev, 3
vyváděcí kukly, z HZS Olomouckého kraje by převeden kontejner na ropné havárie.
Nejen školením , soutěžením a prací živ je hasič. Našim hlavním úkolem je chránit životy a majetek
svých spoluobčanů. Letos se nám sešlo, co pamatuji, asi nejvíce mimořádných událostí, a to celkem
30. V březnu a v září popadané dráty,tašky ze střech, utržené plechy, vyvrácené a popadané stromy
v obci. V březnu ještě požár pneumatik v Tučíně a planý poplach v Kozlovicích. V dubnu, květnu a
červnu požár na skládce v Hradčanech. V červnu, červenci a listopadu dopravní nehody, silnice
Radslavice - Kozlovice, v Pavlovicích dole na křižovatce a v Sušicích u kapličky. V červnu požár
auta v garáži ve Lhotě. V srpnu požár archívu v areálu strojíren a autodílny v Oseku. V srpnu
provzdušňování a vápnění rybníka pro potštátské rybáře. V září taktické cvičení okrsku
v Pavlovicích.
Za všemi zmíněnými činnostmi je obrovské množství práce, kterou naši členové každý rok
odvedou. Věřím, že i přes hektické tempo dnešní doby si najdou naši hasiči dostatek času na to, aby
se mohli věnovat pracem pro náš sbor. Všem, kteří se jakkoli podílí na činnosti a propagaci našeho
sboru děkuji z celého srdce.
Na závěr bych vám chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků.A do nového roku hlavně hodně
zdraví. Děkuji za pozornost.
2. Zpráva starosty sboru
Sestavil: Stanislav Jemelík
Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení přítomní,
Bilancujeme dnes 125. rok existence radslavského hasičského sboru a je nezodpověditelnou otázkou,
zda si naši předkové a zakladatelé sboru vůbec představovali, že jeho existence bude takto bohatá.
Naši snahou je, aby dostatečně bohatá a prospěšná pro své členy a spoluobčany byla běžná roční
činnost sboru. Ta se opírá o tradiční každoročně se opakující aktivity a nové prvky vyplývající
z běhu dění našeho života. Počátek roční činnosti je spjat s těmi tradičními. Na Silvestra se odehrál
florbalový zápas svobodní - ženatí. Tentokrát s bohatší účastí než v roce předchozím, která však
nebyla předzvěstí zájmu hráčů o pravidelný pohyb při florbalových sobotách, a to ani v jarní, ani
v podzimní části florbalové sezóny. První lednová sobota i ve sboru několik let patří novoročnímu
výstupu na Helfštýn. Nejinak tomu bylo i letos, i když skupina výletníků nedosáhla předchozích
rekordních účastí. Hasičský bál měl stanoven termín na 20. ledna. Jako všechny další plesy v obci
přilákal méně návštěvníků, svým průběhem a atmosférou však zcela jistě přinesl všem příjemný
zážitek. Z dnešního pohledu je třeba o to více vyzvednout připravené kulturní vystoupení ve
skotském stylu, tradičně secvičené pod vedením Ivy a Míši. Věrné kostýmy, ale hlavně aktivní
přístup k tréninku, zahájeném již v polovině prosince, se při samotném vystoupení plně zúročil a vedl
dokonce k pozvání na ples do Bezuchova. Závěr dubna je tradičně spjat s oslavou patrona hasičů sv.
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Floriána. Dlouhá léta jsme pořádali autobusový zájezd na Hostýn, který však měl poslední roky stále
nižší obsazenost. Koneckonců ke stanovisku k jeho pořádání jste byli vyzváni i na minulé valné
hromadě. Jelikož se ve stejném termínu tradičně koná noční soutěž ve Zlatém, kam jsme konečně po
letech vyrazili, a ve stejném termínu v obci pořádal svůj poznávací zájezd i pan Šmíd, návštěvu
Hostýna jsme pro tentokrát vynechali. Součástí naší oslavy sv. Floriána byla stejně jako každých pět
let výroba pamětní fotografie členů sboru. Pro její pořízení jsme hledali nový vhodný prostor a
nakonec zamířili před vrata hasičské zbrojnice. Tomu bylo přizpůsobeno časování akce na nedělní
dopoledne. Ani zde se však nepodařilo eliminovat problém světla a stínu a výsledek focení není
optimální. Bohužel cestu na focení si našla jen necelá polovina členů sboru. Následovala slavnostní
mše a valná hromada sboru v tomto sále. Jak již bylo řečeno v úvodu, stěžejní akcí roku byly oslavy
125. výročí založení sboru. Jejich program byl koncipován do dvou bloků. První stěžejní akce
proběhly tradičně jako součást CM slavností obce. Hasičský program začal 5. července společnou
účastí na slavnostní mši v kostele sv. Josefa, po níž následoval průvod obcí za doprovodu dechové
hudby Záhorská kapela s položením kytic u pomníku Svobody, sousoší svatých Cyrila a Metoděje a
kříže na místním hřbitově. Značné horko decimovalo řady průvodu, nicméně hasičské jádro, někteří
zastupitelé a členové družební obce Raslavice celý okruh výtečně zvládli. Vybraná skupina pak ještě
vyrazila na hřbitov do Kojetína s kyticí k hrobu zakladatele Leopolda Veselého. Zapojení do dalších
aktivit slavností již popsal velitel. Večer byl ve znamení tradiční videoprojekce filmových záznamů
předcházejících oslav. Hasičský program pokračoval 7. července odpoledne. Zahájen byl žehnáním
nového dopravního automobilu Ford Transit a opravené koňské stříkačky u hasičské zbrojnice. To
provedl páter Artur Górka, s proslovy vystoupili starosta obce Josef Hrdlička, starosta sboru a
hejtman Olomouckého kraje ing. Ladislav Okleštěk. Pro křest sektem získal důvěru velitel sboru
Martin Kudrna. Sváteční charakter akce umocnil svým vystoupením místní smíšený pěvecký sbor
pod taktovkou Karla Lukáše. Následná valná hromada se nesla ve znamení bilancování uplynulých
pěti let činnosti sboru a předávání ocenění členům sboru, obci, místním i družebním partnerům.
Pamětní stuhou k praporu sbor ocenil za dlouholetou spolupráci a podporu obec Radslavice, za
partnerství a spolupráci pak družební sbor z Chrzelic. Nedělní program obsahoval výstavku hasičské
techniky, soutěž ručních koňských stříkaček s ukázkami a taneční výlet ve sportovním areálu SK
Radslavice. Na výstavu bylo soustředěno 17 kusů historické techniky. I připravené ukázky byly
vázány na historickou techniku. Ruční koňskou stříkačku prezentoval sbor ze Lhoty, motorovou pak
hasiči z Dřevohostic. Vůbec poprvé byla v obci provedena ukázka činnosti a zásahu parní
stříkačkou, kterou přivezl sbor z Kvítkovic. Svou premiéru, možná i moravskou, měla ukázka
sekyrkového cvičení hasičů z Líšnice. Již 18. ročníku soutěže ručních koňských stříkaček se
zúčastnil rekordní počet týmů. Po zkušenostech z obdobných soutěží byly plánovány až 3 disciplíny,
z nichž byly pro časovou tíseň zrealizovány dvě. Vítězem klání se stali hasiči z Kvítkovic. I tak na
odpolední hudební produkci Záhorské kapely mnoho prostoru nezbylo. Druhý blok oslav byl
směřován k termínu radslavských hodů. V pátek 27. září odpoledne byla pro širokou veřejnost
symbolicky otevřena vrata hasičské zbrojnice. K volné prohlídce byla vystavena technika a výzbroj
sboru, na informačních panelech byla sestavena výstava fotografií ze života sboru. Pro děti byl
k dispozici skákací hrad a nafukovací balónky. Program oslav byl večer zakončen besedou o historii
sboru s prezentací jeho zásadních událostí z let 1893 – 1993. Je zcela logické, že přípravy a průběh
celého programu slavností představoval významné pracovní nasazení členů a příznivců za což jim
v tento okamžik mnohokrát děkuji. Jako každoročně jsme byli připraveni uskutečnit, tentokrát první
zářijovou sobotu, akci k ukončení prázdnin. Po loňském nezdaru, kdy nás zalil déšť krátce po
zahájeni a následné problémy se sušením vybavení, zejména skákacího hradu, nás při nepříznivé
prognóze deště situace dovedla ke zrušení již připravené akce půl hodiny před jejím začátkem. Ironií
je skutečnost, že se počasí přiměřeně umoudřilo a otázku, zda rozhodnutí bylo na místě, nelze
jednoznačně odpovědět. Argumenty pro zrušení však i dnes převažují, včetně skutečnosti, že se
místo toho podařilo dokončit v uplynulém týdnu zahájené vyklizení půdy hasičské zbrojnice
požadované obcí při úpravě stropu tohoto sálu. Obdobně bylo zabezpečeno vyklizení a naklizení
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skladu při výměně oken patra Domu hasičů. Již v polovině srpna jsme přijali pozvání našich
raslavických partnerů k účasti na 10. Ročníku memoriálu Jozefa Džalaje. 11. srpna tak 7 členů po
několikaleté odmlce vyrazilo do Raslavic. Akce byla současně pojata jako připomínka výročí 95. let
trvání DHZ v Raslavicích a 15. let spolupráce obou sborů. Stejně jako v případě loňského výročí
s Chrzelicemi byl vytvořen retrospektivní obraz mapující společně prožité okamžiky v obou obcích.
9. září jsme s naší koňskou stříkačkou podpořili oslavy 90. výročí založení hasičského sboru
v Sušicích. Původně plánovaná statická ukázka s doprovodem 3 našich členů se s pomocí účastníků
oslav změnila na dynamickou. Korporativní účastí jsme podpořili i letošní oslavu 28. října, letos ještě
významnější připomínkou 100 letého trvání Československého státu. Paradoxně však účast našich
členů byla podstatně nižší než v předchozích letech, takže po zabezpečení praporečníků a položení
kytice téměř nebylo možné vytvořit pochodový tvar. V průběhu roku se členové sboru účastnili dle
svých funkcí jednání orgánů OSH a okrsku. Jeho VVH se konala 10. února v Pavlovicích, jednání
aktivu pak proběhlo 4. května v Pavlovicích a 7. září v Radslavicích. Taktéž byla zabezpečena účast
na VVH sborů z Tučína, Hradčan, Pavlovic, Sušic a Šišmy, Zástupci sboru se zúčastnili VH SK
Radslavice. Letošní shromáždění představitelů sboru se konalo 23. listopadu ve Vysoké a
předcházelo shromáždění představitelů OSH, při němž byl 9. prosince zvolen nový starosta SH ČMS
Jan Slámečka, po Karlu Richterovi zemřelém při letošním Pyrocaru v Přibyslavi. Obdobná smutná
událost se nevyhnula ani našim řadám. 16. března jsme na poslední cestě doprovodili naši sestru
Hedviku Kytlicovou. Stejnou službu jsme 21. září poskytli i Václavu Horákovi z Pavlovic. Náš sbor
k dnešnímu dni tedy čítá 110 členů. Výbor řešil problémy a zabezpečoval činnost sboru na 10
schůzích, bohužel s podprůměrnou účastí svých funkcionářů. Financování sboru přiměřeně
vycházelo ze schváleného rozpočtu na rok 2018, který ve svém návrhu počítal s konáním oslav 125.
výročí založení sboru. I na jejich průběh sbor získal dotaci od Olomouckého kraje ve výši 26 000 Kč,
kterou k 30.11. dle požadavků vyúčtoval. Obec Radslavice poskytla sboru dotaci ve výši 30 000 Kč a
i tato byla ve stanoveném termínu vyúčtována. Další finanční prostředky či podporu poskytli
Cukrovar Prosenice, SUEZ Využití zdrojů, Sibom a LAPIS TRADE. Další sponzorská podpora byla
vázána na akce sboru. Hasičský bál, většinou věcně, podpořilo 51 firem a jednotlivců, Radslavskou
přilbu 11 společností. Sbor hospodařil v duchu rozpočtu schváleného VVH. Jeho ukazatele byly
překročeny jak v oblasti příjmů tak i výdajů, nebyla však naplněna celková výše deficitu rozpočtu.
Celkové příjmy sboru v roce 2018 činily 249 167,10 Kč, výdaje pak 267 499,00 což představuje
rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši -18 331,90 Kč. Celková aktiva sboru k 31.12.2019 činila 1 146
178,82 Kč.
Oblast prevence byla zabezpečena spoluprací při roční kontrole RHP, školením preventisty,
zveřejňováním informací ve vývěsní skříňce, na webu a facebooku sboru. Ani v letošním roce se
nepodařilo zahájit činnost kolektivu mladých hasičů. Vedoucí a kvalifikovaní rozhodčí se 3. března
zúčastnili školení v Beňově, 26. května druhého kola Plamenu v Hranicích a 6.října ZPV
v Přestavlkách. 12. července se uskutečnil nábor nových členů do kolektivů MH a první schůzka a
rozjezd pravidelných aktivit je připraven 12. ledna 2019. Věřím, že již dnešní vystoupení členů
kolektivu MH na této VH je příslibem k ukončení proluky v činnosti kolektivu a novým startem jeho
další úspěšné činnosti. Tímto konstatováním končím bilancování 125. roku činnosti radslavského
hasičského sboru. Děkuji za práci a činnost členům, příznivcům a podporovatelům činnosti a aktivit
sboru. Vám všem přeji zdraví, štěstí, klid a pohodu ve Vašich životech, která bude jistě
předpokladem pro Vaši další obětavou angažovanost ve prospěch našeho sboru.
Děkuji za pozornost
3. Seznam sponzorů:
Radslavská přilba- Olomoucký kraj, Bison Sportswear Otnice, DEVA F-M s.r.o. Frýdek Místek,
EUROLAMP s.r.o. Brno, Holík International, s.r.o. Zlín, Prabos plus a.s. Slavičín, Pramacom Prague
s.r.o. Praha, Somati systém, s.r.o. Troubsko, Velebný & Fam s.r.o. Ústí nad Orlicí, a ZAHAS, s.r.o.
Lipník nad Bečvou, Autocentrum Přerov a.s.

Sbor dobrovolných hasičů Radslavice
Na Návsi 70, 751 11 Radslavice

IČO 49558170

Hasičský bál: Složil Pavel, CBA Suchánek Jiří, Haluzíková Věra, Josepčuk Michal, COOP Jednota
Radslavice, Šindler Miroslav, Harnovi, Veselý Karel, JUDr. Drbálek Miloslav, Menšík Ladislav
Menšík car Services, s.r.o., Sušeň Milan, MZ Prosenice, dopravní zdravotní služba M+T Padalíkovi,
Kuča Svatopluk, MUDr. Tichý Leoš, Malabot, s.r.o., TOMI czech s.r.o., Schmidt Otto, Zajíc
Rostislav, pálenice Pavlovice, VS Přerov,s.r.o Renomia a.s, Novotná -pohostinství Pod Kaštany,
Nedoma Petr, Cars Morava, s.r.o. Soldán, IMIT s.r.o., Holý Vladimír, cukrovar Prosenice, Maxservis
Hranice, Jurajda Petr, NOE s.r.o.- Beckertová Martina, Vyňuchal Jiří, David Štička, Veselý Petr,
Blaze Harmony, s.r.o., Frodlovi, Partners, Meopta-optika, s.r.o., Jana Trubačová, Kudrnovi, Martin
Přikryl, , Autocentrum Přerov, s.r.o., Zich libor, Zdanica Milan, Repasovník.cz, ALDO, s.r.o., SITA
CZ, a.s., ALBO-okna dveře, s.r.o., Modelárna Přerov, s.r.o., Obroba Technology, s.r.o., Monika
Malečková,
125 let: Cukrovar Prosenice, SUEZ využití zdrojů, Sibom,
Mimo akce: LAPIS TRADE, s.r.o.
V Radslavicích dne 26.2.2019
Stanislav Jemelík
starosta sboru

