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Výroční zpráva o činnosti SDH Radslavice v roce 2019
1. Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů
Sestavil: Svatopluk Libigr
Vážené sestry, bratři, vážení hosté,
Jsou to čtyři roky, co jsem Vám naposledy četl zprávu o činnosti mladých hasičů. Dlouhé čtyři roky
trvalo, než se opět sešel kolektiv mladých hasičů a obnovil svou činnost. Jednou z příčin bylo mimo
jiné to, že nastala takzvaná generační přestávka. Většina členů dosáhla věku, kdy se již museli
rozloučit s kategorií mladých hasičů a nějakou dobu trvalo, než se našli zájemci, kteří by se této
činnosti chtěli věnovat. Nicméně se nám podařilo nové členy najít. Proto Vám dnes můžu z tohoto
místa přednést sice krátkou, ale alespoň nějakou zprávu.
Takže k dnešnímu dni čítá kolektiv mladých hasičů celkem patnáct členů, z toho je devět v kategorii
mladších a šest ve starších. Můžu říci, že všechno jsou to šikovné děti. Za celkem krátkou dobu se
stačily naučit věci a hlavně disciplíny tak, abychom se mohli zúčastnit druhého kola hry Plamen,
které se konalo 25. května 2019 v Hranicích. Bylo to sice mimo soutěž, ale šlo hlavně o to, aby si
děti takzvaně osahaly velkou soutěž a zjistily, co všechno to obnáší. Můžu říci, že všechny byly
nadšené, ale hlavní bylo, že je to všechny bavilo. Po této zkušenosti jsme se s chutí pustili do
nácviku a tréninku na závod požární všestrannosti. Tímto závodem začal nový ročník Hry Plamen
2019/2020, do kterého jsme se již oficiálně zaregistrovali. Tento závod proběhl 12. října 2019 ve
Vysoké. Postavili jsme po jednom družstvu v každé kategorii. Byl to opravdu křest ohněm.
Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet hlídek v obou kategoriích, v mladších to bylo 30
hlídek a ve starších 38 hlídek. A jak jsme tedy dopadly? V mladších to bylo 22. místo a ve starších
místo 19. Někdo snad může namítnout, že umístění nic moc, ale já osobně jsem byl spokojen, hlavně
s přístupem a elánem, s jakým se naši mladí členové na tomto závodě představili. A nyní nás již čeká
příprava a trénink na jarní soutěž, která se opět bude konat v květnovém termínu a opět v Hranicích.
Během tohoto čtyřletého období se rozšířil také náš trenérský tým. Ke stávajícímu, který je tvořen
mojí osobou, Milanem Vaculíkem a také některými členy našeho sboru, kteří mají své ratolesti
v kolektivu mladých hasičů, jako je Martin Kudrna, či Jirka Janáček, se připojili noví členové a to
Jarmilka Svozílková a Kuba Janáček. Jarmilka se navíc zúčastnila také školení vedoucích a rozhodčí
mladých hasičů, které s úspěchem dokončila. Takže to by asi bylo vše, co jsem Vám chtěl k činnosti
nově vzniklého kolektivu mladých hasičů říci. Pevně věřím, že se do našich řad přihlásí další noví
členové a budou nejméně tak nadšení a plni elánu jako Ti stávající.
Vám všem bych chtěl popřát hodně pohody do zbytku svátků a hlavně hodně zdraví a osobní
spokojenosti do nového roku. Děkuji za pozornost.
2. Zpráva velitele sboru
Sestavil: Martin Kudrna
Sestry a bratři, vážení hosté.
Dovolte mi, abych vás seznámil s činností jednotky v uplynulém roce. Naše jednotka je zařazena do
kategorie JPO III a je určena k zásahu, jak v katastru vlastním, tak v katastru okolních obcí. Je také
jednotkou předurčenou k zásahům u dopravních nehod. V současné době je v jednotce celkem 28
členů. Členové jednotky zdokonalují své schopnosti a dovednosti nejen účastí na likvidaci požárů a
jiných mimořádných událostí, ke kterým jsou vysíláni, ale také odbornou přípravou.
V lednu proběhlo vlastní školení radioprovozu, seznámení s tabletem a digitální radiostanicí Matra.
V únoru pak školení preventistů , elerning a praktický výcvik v Hranicích na Lesnické škole pro
obsluhu motorové pily Jakuba Janáčka a Standy Jemelíka ml. , cyklika velitelů v Přerově, každoroční
proškolení řidičů v Prosenicích p. Ležákem. V březnu proběhlo další vlastní školení jednotky,
bezpečnost práce a chování u zásahu. Odbornou přípravu pro udržení OZ strojníků absolvovali
v Přerově čtyři naši členové. OP Základy zdravotnických znalostí absolvovala v Prostějově Jarmila
Svozílková. V dubnu se v Přerově uskutečnila odborná příprava ve vyprošťování osob

Sbor dobrovolných hasičů Radslavice
Na Návsi 70, 751 11 Radslavice

IČO 49558170

z havarovaných vozidel pod vedením našeho patrona Honzy Havlíka. Opakovací školení rozhodčích
v Hranicích se uskutečnilo 29.března za účasti mé maličkosti. V dubnu probíhala příprava na soutěž
ve vyprošťování u naší zbrojnice, samotná soutěž pak 3.května v Lipníku n/B. Náš tým obsadil
pěkné třetí místo. V červenci se pro poruchu motoru nevydařil výcvik na vodě na Potštátu. Opraveno
druhý den Martinem Klárem - přehozené kabely na svíčkách našim servismanem p.Pisarovským při
garanční prohlídce v prosinci 2018. V září se ještě vydala pětičlenná skupina na dvoudenní výcvik
záchrana osob z vodní hladiny do družebních Chrzelic. V říjnu se uskutečnila lezecká příprava a
slaňování z věže na stanici v Přerově s našim patronem Honzou Havlíkem. To už zbývá jen
prosincový polygon v Prostějově a opakovací výcvik v něm. Též v prosinci, před otevřením dálnice
se jednotka seznámila s novým úsekem Přerov - Lipník.
Do odborné přípravy také patří požární sport ve všech jeho podobách. Naší první soutěží již mnoho
let je Radslavská Přilba. Letos se na odpolední start mezinárodní soutěže postavilo jen 12 družstev.
Z Polska přijely Chrzelice, které také dělaly rozhodčí u jedné noční disciplíny. Ze Slovenska nás
navštívili Sveržov a Zlaté. Pro odpolední část za kostelem byla vytvořena jedna dráha, která
přihlížejícím umožňovala sledovat detailně celý průběh disciplíny. Během odpoledne se psaly ještě
testy řidičů a také probíhala disciplína „Honzo vstávej“ tj. z postele do plné zbroje. Noční část začala
s příchodem tmy po dvacáté hodině. Stejně jako v předchozích letech se startovalo hvězdicovitě.
Zde již jen některé z názvů disciplín: Cesta časem, Rafťáci, Z kopce do kopce, Hodinový manžel,
Hastrmanovo překvapení, Zachraň se kdo můžeš a další. Nejlépe se s nástrahami celé soutěže
vypořádali hasiči ze Sveržova, druhé se umístilo družstvo z Oseka n/B., třetí skončili borci
z Dřevohostic. Náš tým obsadil osmou příčku. Ale jak říkáme: „Vítězové jsou všichni, kdo dokončí
soutěž.“ Zde musím poděkovat našemu týmu a všem, kdo jakkoliv přispěl ke zdárnému průběhu
soutěže.
26.- 28.dubna družstvo Radslavic vyjelo na soutěž „O najzdatnější hasičský zbor“ do Zlatého.
Ubytování bylo u kamarádů ve Sveržově. Zde umístění na desátém místě. Přes kopec jsme ještě
navštívili našeho kamaráda Staška z Muszynky .
8.května se v Prosenicích konalo okrskové kolo, soutěžilo 10 družstev, náš tým se umístil na
pátém místě, v soutěži o pohár starosty prosenského okrsku na osmém. Mezi tradiční soutěže,
kterých se pravidelně naši členové účastní, patří Střelecká soutěž, pořádaná v květnu, sportovně
střeleckým klubem Radslavice. V letošním ročníku jsme znovu dokázali vyhrát. 8.června byla soutěž
koněk v Těšánkách, zde jsme skončili na pátém místě. V čevenci Gulášfest při CM slavnostech, tým
hasičů pod vedením matadora Leoše Janáčka znovu ukázal své kvality a v ceně poroty vyhrál a u
diváků obsadil místo druhé. Druhý den se hrál turnaj ve volejbale radslavských družstev a v obci
naše družstvo nenašlo přemožitele. Vyhrálo. Další den proběhla soutěž koněk a víceboj. S koňkou
závodilo 10 družstev. Svou návštěvou nás potěšili stražáci z Chrzelic. Vyhráli hasiči z Police, druhé
místo obsadilo družstvo ze Zašové a třetí byly Kvítkovice. Naši skončili na osmém místě. Ve
víceboji bojovalo celkem 11 družstev. Opět vyhráli hasiči z Police, druhé místo urvali hasiči ze Sušic
a třetí skončili Prosenice 2. Na nás zbyla brambora.
27.července koňkaři vyjeli do Zašové, kde obsadili 8.místo. Poslední jejich vystoupení bylo 7.září
v Kvítkovicích. Zde se za deštivého počasí umístili na třetím místě. 24.srpna jsme vyjeli na
Šišemský krtičák ,tradiční soutěž s netradičními disciplínami. Setkalo se zde pět družstev a
Radslavickým se podařilo vyhrát.
Stejně jako každý rok pomáháme SK Radslavice s Voděním medvěda, které bylo 2. března. 23.a
25.března se na žádost faráře uskutečnila brigáda na mytí věže kostela vapkou.
16.září naše obec pořádala setkání bez hranic Mikroregionu Pobečví, v rámci tohoto setkání
proběhla soutěž mezi zúčastněnými obcemi. Nám se zde podařilo vyhrát.
Nejen školením a soutěží je živ hasič, jeho hlavním úkolem je chránit životy a majetek druhých.
Letos u nás zatím houkalo 18x. 4x TC, poprvé v Zábeštní Lhotě, sem nás vytáhli omylem, druhé
cvičení jsme pořádali v Radslavicích- požár oddělení mateřské školky. 12.října proběhlo TC okrsku
Pavlovice, konané v areálu družstva v Sušicích. Jednalo se o požár stohu, zde simulovaný zapálením

Sbor dobrovolných hasičů Radslavice
Na Návsi 70, 751 11 Radslavice

IČO 49558170

hromady klestí a autonehoda. Poslední bylo koncipováno jako cvičení IZS na Jadranu v Oseku, kde
se provádělo čerpání vody Jadranu do Bečvy a monitoring hladiny naším člunem. 3x jednotka
zasahovala v kategorii technická pomoc - kácení stromů v obci, které musely ustoupit rekonstrukci
silnice, záchrana osoby z hloubky -,vytažení spadlého pracovníka do výkopu při stavbě mostu a
záchrana dětí z uzavřených prostor, děti se zabouchly v autě a náhradní klíče samozřejmě doma, také
zabouchnuté dveře. 4x jednotka zasahovala u dopravní nehody, v březnu na silnici Pavlovice - Lhota
v květnu na silnici Pavlovice - Sušice, v čevnu u grymovského mostu a v říjnu na silnici Pavlovice –
Šišma. Zbytek výjezdů jsou požáry, 3x v Radslavicích, po jednom v Buku, v Přerově,
v Hradčanech a na Veselíčku.
Abychom mohli používat naše vozidla probíhala na nich údržba a opravy dle potřeb každého z nich.
Nejvíce starostí nám letos opět dělala Liazka. Znovu byly provedena oprava čerpadla paliva a jeho
výměna. Na svoji opravu také čeká kontejnerová Avie. STK prošla všechna naše vozidla, Liazka
v únoru, kontejner v dubnu, Ford v říjnu + garanční prohlídka a výměna oleje, a Avie v prosinci. Na
člunu bylo prodlouženo Osvědčení o způsobilosti provozu. Na přetlakovém ventilátoru byla
výměněna prasklá vrtule, kompresor -výměna poškozeného stykače. Konečně došlo ke zprovoznění
dobíjení vozidel a dobíjení radiostanic a svítidel, proběhla oprava sání PS 18 a PS 15. Nově pořízené
vyprošťovací zařízení LUKAS bylo zabudováno do vozidla. Toto jsme obdrželi od dodavatele
v červenci a následně přeškolili jednotku k jeho používání. Při práci v hasičárně naši členové
odpracovali letos 956 hodin v 65 dnech.
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 práci pro náš sbor. Všem, kteří se jakkoliv 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.
3. Zpráva starosty sboru
Sestavil: Stanislav Jemelík
Dobrý den sestry a bratři, dámy a pánové, vážení přítomní,
I já vás srdečně zdravím v tomto tradičním vánočním čase na výroční valné hromadě radslavského
hasičského sboru a pokusím se dokončit rekapitulaci jeho činnosti právě končícím roce 2019.
Období po loňské výroční valné hromadě bylo naplněno tradičními akcemi. Uskutečnil se
silvestrovský zápas ve florbalu – svobodní, ženatí, bohužel s již tradičním výsledkem, vítězstvím
svobodných. Následoval novoroční výstup na Helfštýn a lednové události završil 19. ledna Hasičský
bál. Opět na něm hrála skupina Kartágo, účast 189 platících návštěvníků, program vyšperkovalo
kulturní vystoupení našich členů v roli akvabel a zachránců z pobřežní hlídky. Stejně jako
v předchozím roce jsme ustoupili od záměru pořádat zájezd na hasičskou pouť na Sv. Hostýn. Naše
vlastní oslava svátku Sv. Floriánu proběhla v sobotu 4. Května. Zahájena byla mší svatou v kostele
Sv. Josefa, po které v tomto sále proběhla valná hromada sboru. Do kostela Sv. Josefa jsme se
korporativní účastí vrátili při slavnostní mši Cyrilometodějských slavností 7. Července, s následným
průvodem k sousoší Sv. Cyrila a Metoděje a následně ještě jednou na žádost nového faráře Zdeňka,
korporativní účastí s praporem při hodové mši 29. září. Smutně tradiční průběh měla naše akce
ukončení prázdnin, naplánovaná na 7. září. Již po třetí byla zrušena v den konání pro nepřízeň počasí
a nezbývá než doufat, že rok 2020 v tomto ohledu přinese pozitivní změnu. Poslední naší
korporativní účastí byla oslava 28. října se zajištěním vlajkonošů i kladení věnců. Novou spontánní
záležitostí byla společná účast cca 12 členů na Masarykově vatře 27. října v Sušicích. V průběhu
roku se členové sboru dle svých funkcí účastnili jednání orgánů OSH a okrsku. Shromáždění
představitelů sboru se uskutečnilo 29. listopadu v Bělotíně. Schůze aktivu okrsku pak 16. 4., 23.5. a
29.11. Výroční valná hromada okrsku se proběhla 22. února v Sušicích. Sbor je také členem UNO
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Olomouckého kraje a MAS Moravská brána, jednání těchto organizací se však zástupci sboru
neúčastnili.
Přelom roku je pro okolní sbory, stejně jako pro ten náš časem bilancování. A nepsaným pravidlem
je vzájemná účast na VVH. Naši členové tohle dodrželi v případě SDH z Hradčan, Pavlovic u
Přerova, Sušic, Šišmy i Tučína a v případě VH SK Radslavice. 3. srpna i za naší účasti slavil
Pavlovský sbor 120 let své existence.
Aktivní byli i naši členové aktivu zasloužilých hasičů okresu Přerov. Prvním počinem bylo na
loňských oslavách i VVH avizované ocenění Karla Lukáše titulem Zasloužilý hasič. K jeho
slavnostnímu předání došlo 3. května v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Krajské setkání z účasti
dvou našich členů se uskutečnilo 23. května v Náměšti na Hané, okresní setkání pak 18. října ve
Lhotě. Členové AZH se osobní účastí rozloučili s několika svými zesnulými kolegy. 17. dubna
v Opatovicích s Václavem Vašíčkem a 20. listopadu v Lipníku s Jaroslavem Dohnalem
z Bohuslávek.
Smutná událost v podobě úmrtí členů sboru se v letošním roce nevyhnula ani nám. 8. srpna jsme na
poslední cestě doprovodili Stanislava Caletku, 4. října Danu Zemánkovou a 12. prosince Hedviku
Libigrovou. Obdobnou službu naši členové svou účastí poskytli i 24. října Vladimíru Kozákovi ze
Šišmy a 11. listopadu Josefu Minaříkovi z Hradčan. Náš sbor k dnešnímu dni čítá 118 členů,
meziroční nárůst je výsledkem obnovení činnosti kolektivum MH, o kterém zde již byla řeč.
Významnou i otravnou administrativní událostí tohoto roku byla přeregistrace členů sboru s vydání
nových členských průkazů. Výbor sboru se v průběhu roku sešel na 10-ti jednáních s průměrnou
účastí. Protiváhou posledních loučení, byly oslavy výročí našich členů Jiřího Vyňuchala ml. i
společná akce „pětkařů“ – Vyňuchal, Jemelík, Janáček Leoš, Kudrna Martin, Vaculík Milan, Veselý
Martin, Veselý Karel, oslavy přírůstků Dorotky Vaculíkové, Stely Libigrové a Lindy Veselé, ale
zejména svatba Víťi Svozílka a Aničky Holátkové, která měla hned tři pokračování. Kromě samotné
svatby spojené se zatahováním, ještě zapíjení svobody a stavění slavobrány. Oblast prevence a
propagace sboru byla v letošním roce ochuzena absenci vývěsní skříňky sboru, odstraněné v rámci
stavby průtahu obcí. 20. listopadu proběhla roční kontrola RHP, o dění ve sboru informovala webová
stránka i facebook sboru, informace o činnosti a akcích se objevili v Přerovském deníku, Hasičských
i Radslavských novinách.
Financování sboru přiměřeně vycházelo ze schváleného rozpočtu. Sbor získal dotaci Obce
Radslavice ve výši 26 tisíc korun, kterou v příslušné lhůtě vyúčtoval. Byla podána žádost o podporu
z Hasičského fondu Nadace Agrofert. Sponzorská podpora byla směřována k jednotlivým akcím
sboru. Hasičský bál, zejména věcně, podpořilo 58 firem a jednotlivců. Radslavskou přilbu 11 firem
s věcnou i finanční podporou ve výši 15 500 Kč. S prostředků sboru byly nakoupeny další slavnostní
stejnokroje, jmenovky členů a dvě přilby Heros Titan. 22. ledna proběhla inventarizace majetku
sboru. Představitelé sboru se podíleli na přípravě žádosti obce o dotaci na pořízení, technické
zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDHO Ol. Kraje, pořízení nové
CAS, za odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy JSDHO.
Vzhledem k tomu, že dnešní VVH končíme 5tileté volební období současného výboru sboru
připomenu krátce některé z podstatných událostí uplynulé pětiletky. Především je třeba připomenout,
že jsme v ní oslavili 125. výročí založení sboru. Průběh oslav a jejich program obsahoval všechny
v Radslavicích obvyklé atributy a byl jistě důstojnou připomínkou hasičské tradice. Byly pořádány
tradiční každoroční hasičské akce. V případě Radslavské přilby byl zaznamenán pokles počtu
účastníků, ostatně patrný i v dalších segmentech hasičské činnosti v okrese i státě. Zatímní reakcí
bylo snížení počtu disciplín a zvýšení propagace soutěže, zejména v okolních okresech. Já osobně
zatím žiji nadějí, že se nám podaří krizová léta překonat a nebudeme muset přistoupit v obdobnému
kroku, jako naši inspirátoři v Dolínku, tedy ke zrušení pořádání akce. Soutěž koňských stříkaček
naopak trochu povyrostla. Pozitivně se projevila možnost účasti družstev bez vlastního stroje a
v rámci oslav 125-ti let rozšířená vazba na týmy ze Zlínského kraje. O komplikacích akce Ukončení
prázdnin již byla řeč v letošním hodnocení. První změnou bylo ukončení souběžně pořádané soutěže
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mladých hasičů a následné tři roky nepřízně počasí. Vazba na činnost kolektivu MH je tak přejímána
přímo, znovuobnovení jeho činnosti prázdninové akci jistě nepomůže, může však pomoci obnovit
postupné doplňování členské základny a jednotky a zastavit její stárnutí. V případě zájezdu na Sv.
Hostýn pětiletka přinesla přerušení letité tradice a zatímní tápání o konání této akce. Nedílnou
součástí našeho hasičského života jsou partnerské vazby. V končící pětiletce se obešli zcela bez
využití dotačních prostředků, zůstaly zachovány a přetrvávají. Intenzita vychází z možností a potřeb
partnerů, stále nejvýznamnější je se Strážáky z Chrzelic, kde bylo dosaženo a oslaveno 10-ti leté
výročí. I slovenské vazby zůstávají zachovány. V posledních dvou letech proběhly vzájemné
návštěvy i připomínka 15tého výročí partnerství Raslavic. Vzpomenout je třeba i účast sboru
v soutěži Českého rozhlasu Olomouc Dobráci roku, završené bramborovou medailí. Jelikož se nám
dlouhodobě nedaří vlastní publikační činnost, vzpomenu alespoň vydání knih Sbory dobrovolných
hasičů Olomouckého kraje a Hasičské zbrojnice okresu Přerov. Vnitroorganizační záležitosti jsou
mimo zmiňované přeregistrace členů zejména charakterizovány naplněním ustanovení nového
občanského zákoníku a s tím spojený zápis sboru do spolkového rejstříku, úprava stanov a postavení
funkcionářů sboru. Oblast techniky nelze nezačít problémy a ztrátou spolehlivosti naší CAS K24
Liaz. Dlouhodobé odstávky při jejich opravách a množství investovaných prostředků iniciovali
aktivity k získání dotace na pořízení nové CAS. Prvním, bohužel neúspěšným, projektem
bylo využití prostředků fondů EU prostřednictvím IROPu. Druhý krok spočívá v opakovaných
žádostech ze zdrojů národních. I zde je bohužel výsledek zatím obdobný. Jako náplast na tuto
skutečnost může být úspěšná dotační žádost na pořízení nového dopravního automobilu, která pět
minut po dvanácté umožnila náhradu letitého DA Peugot Boxer za nynější Ford Transit. Otevřená
zůstává otázka nákladního automobilu - nosiče kontejneru a postup jeho opravy či obměny.
V případě věcných prostředků nutno vzpomenout pokračující obměnu dýchací techniky s postupným
vyřazováním podtlakových Saturnů, zahájenou obnovu sice vynikajících, ale již opotřebovaných
Herosů za HPS 7000 a Titany a úplná výměna hydraulického vyprošťovacího zařízení Narimex za
Lukas.
Sbor hospodařil v duchu rozpočtu schváleného VVH. Jeho ukazatele byly překročeny jak v oblasti
příjmů tak i výdajů. Celkové příjmy sboru v roce 2019 činily 209 009,07 Kč, výdaje pak 184 653,60
Kč, což představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 24 355,47 Kč. Celková aktiva sboru k
31.12.2019 činila 1 171 175,89 Kč.
Všechny letošní i pětileté rekapitulované činnosti za sebou mají nepřeberné množství práce a
vynaloženého volného času členů sboru i jeho příznivců. Dovolte mi tedy, abych vyjádřil svou úctu a
poděkování všem, kteří aktivně přiložili ruku k dílu a napomohli realizovat plánované záměry sboru,
stejně jako řešit krizové situace, ke kterým byl sbor či jednotka povolán. Stejně tak patří poděkování
rodinám členů, pokud se nenajdou v kategorii příznivců, za pochopení a toleranci svých blízkých.
Všem členům, všem zde přítomným, přeji mnoho zdraví, štěstí i spokojenosti v dalších dnech jejich
životů, stejně jako chuť a odhodlání pracovat ve prospěch našeho společného projektu - Sboru
dobrovolných hasičů v Radslavicích. Děkuji za pozornost.
4. Seznam sponzorů:
Radslavská přilbaDEVA F-M s.r.o. Frýdek Místek, EUROLAMP s.r.o. Brno, Holík
International, s.r.o. Zlín, JaGa, spol. s r.o. Praha 8 – Březiněves, NORDSTAHL SERVIS s.r.o.
Jílové u Prahy, 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, ZAHAS, s.r.o. Lipník nad Bečvou, Autocentrum
Přerov a.s.
Hasičský bál - Paradise Advisory s.r.o., Zahrada Přerov, Cars Morava, Obroba Technology s.r.o.,
M-MOOS s.r.o., Milan Zdanica, Petr Jurajda, Repasovník.cz, Svatopluk Kuča, Věra Haluzíková,
Všeobecná stavební Přerov s.r.o., SUEZ a.s., OptimiDoc s.r.o., Milan Sušeň, Moravská zemědělská
a.s., Cukrovar Prosenice, Marek Mikeš, COOP Jednota , Car Services s.r.o., Libor Zich, Potraviny
Suchánek, MUDr. Leoš Tichý, Monika Malečková, Renomia a.s., STROJE A STAVBY Tvrdoň,
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s.r.o. ,Jan Nevtípil, Martin Přikryl, Miroslav Padalík, TOMI CZECH s.r.o., PZ Trading s.r.o., Otto
Schmidt, ALDOSHOP CZ, Pohostinství na koupališti, Meopta – optika s.r.o., Pálenice Pavlovice,
JUDr. Miloslav Drbálek, Pavel Složil, RABEN s.r.o., Petr Nedoma, Autocentrum Přerov s.r.o., Karel
Veselý, MAX SERVIS s.r.o., Miroslav Šindler, Rostislav Zajíc, Restaurace pod kaštany, Vinotéka
Šáněk, NOE s.r.o., Sezako s.r.o., Farář Radslavice, VAK Přerov a.s., František Zlámalík, Jiří Gela,
Stanislav Jemelík, Jana Trubačová, Harnovi, Michal Josepčuk, Jiří Zavadil, Alois Šmíd, Josef Seidl
V Radslavicích dne 8.3.2020
Stanislav Jemelík
starosta sboru

