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Výroční zpráva o činnosti SDH Radslavice v roce 2016
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, jak v katastru vlastním, tak v katastru okolních obcí. Je také
jednotkou předurčenou k zásahům u dopravních nehod. V současné době má naše jednotka celkem
28 členů, z toho odbornou způsobilost na funkci velitel má 7 členů, 9 členů má odbornou
způsobilost strojníka a ostatní členové jsou zařazení na funkci hasiče. 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 byla organizována
v únoru. Preventisté a cyklika velitelů v Přerově organizovaná HZS, řidiči v Prosenicích, školeni p.
Ležákem. Jednotka doma školená v hasičské zbrojnici Staňou Jemelíkem nejml. V březnu odborná
příprava jednotky ve vyprošťování v Přerově na stanici, a také školení soutěžního družstva na RP.
V tomto měsíci ještě výcvik obsluhy MP při kácení stromů na koupališti v Radslavicích. Stejně jako
loni pokračovala školení vyprošťování a zdravovědy ,v dubnu těmito školeními prošli Mikulík Aleš a
Libigr Svatopluk, v listopadu Václavík Laďa a Veselý Martin,tito členové rozšířili naše řady na 15
s tímto oprávěním. Pro jednotku opakovací výcvik v dubnu a září na stanici v Přerově , v říjnu u nás
před hasičárnou. Začátkem května pořádal HZS IMZ plnění vaku vrtulníku na letišti v Drahotuších,
zde si našich 5 členů zkusilo na vlastní kůži jaké to je.V červnu na soutěži v Provodovicích jsem si
prodloužil osvědčení rozhodčího o dalších 5 let. V říjnu úspěšně složil zkoušky velitele náš Alda
Mikulík. A konečně v listopadu NDT na poligonu v Prostějově a začátkem prosince podobný výcvik
na hasičárně v Radslavicích pro zbytek jednotky, která nebyla na polygonu. V průběhu roku jsme
prováděli také ukázku ve vyprošťování v Tučíně při dětském dnu a také na našem ukončení
prázdnin na konci srpna v Radslavicích. Další prezentace naší činnosti byla v Přerově na akci Občan
a bezpečnost, kde jsme s člunem jezdili na Bečvě a vozili zájemce o tuto atrakci.
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 zúčastnili okrskového kola, které se uskutečnilo u nás 21.května. Soutěžilo 11 družstev mužů.
Celkově zde vyhráli Sobíšky, druhé Radslavice a třetí skončil Tučín. Z okrsku jsme postoupili my.
Další kolo této soutěže bylo v Provodovicích ,zde spojené síly s tučínskými muži a obsadili celkově
deváté místo z šestnácti.Nesmím také zapomenout na patnáctý ročník RP ,která byla uspořádána 2-3.
dubna za dotační podpory OL kraje . Devatenáct družstev měřilo síly v 17 disciplínách ,novinkou
bylo, že jeden noční úkol si vzali na starosti naši polští kamarádi z Chrzelic. Mezi soutěžícími byla
dvě polská a dvě slovenská družstva. Vyhráli Dřevohostice, 2. Radslavice,3. Sveržov. Mezi tradiční
soutěže, které se pravidelně naši členové zúčastňují, patří střelecká soutěž pořádaná v květnu
sportovně střeleckým klubem Radslavice. V letošním ročníku jsme nedokázali uhájit první místo v
kategorii družstev a skončily druzí, na stejném stupni byl i náš nejlepší střelec a to Leoš Janáček.
Ve stejný den na jiném místě v Těšánkách byla soutěž koněk,my jsme skončili v soutěži koňských
stříkaček čtvrtí a ve víceboji pátí. V rámci našich Cyrilometodějských slavností v červenci na
místním hřišti se sjelo 8 družstev k tradičnímu zápolení koněk. 1.Hradčany, 2.Prosenice ,3.Pavlovice.
Ve víceboji 3 kategorie, muži celkem 7.dr. 1.místo Pavlovice 2. Hradčany a 3. Chrzelice , ženy
celkem 2.dr. 1.m. SK Radslavice 2.m. Přespolní a konečně třetí kategorie děti, Housenky , No name
a Opice. Letos poprvé se muži přihlásili do soutěže Přerovská liga. Měřili své síly v Čekyni,
v Troubkách a na noční soutěži v Dřevohosticích. Všude zde doplněni tučínskými. Škoda, že
zůstalo jen u tří splněných soutěží z počtu šesti. Tak obsadili 18.místo z 21.přihlášených družstev. A
ještě zbývá soutěž v Tučíně 4. místo a Šišemský krtičák 3. místo. Další nehasičské soutěže s naší
účastí ,Hry bez hranic ve Výklekách , radslavský Gulášfest, tady mistr kuchař se svými pomocníky
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obsadil krásné 2. místo.V Sušicích na turnaji ve volejbale se nám už tak nedařilo,ale přesto jsme si
hru s balónem užili. Tímto děkuji všem za reprezentaci.
Stejně jako každý rok pomáháme SK Radslavice s voděním medvěda, letos 7.února.Také tradičně
jsme zajišťovali pomoc při organizaci Žhavých rozet a pro obec v květnu a v červenci zalévání
stromků .V listopadu jsme byli požádáni školou o prezentaci při projektovém dni s názvem Ochrana
člověka za mimořádných událostí ,kterou zajistil Jiří Hrdlička ,dále jsme spolupracovali při
orientačním běhu o Vánočního kapra.
Abychom mohli jezdit s vozidly, probíhaly na nich opravy dle potřeby - na Liazce výměna
palivového potrubí, výměna spojky, podávacího čerpadla a vstřikovacího čerpadla, oprava a
nastavení trysek, přetěsnění palivové soustavy, čištění palivové nádrže, výměna vzduchového měchu
sedadla řidiče, oprava elektroinstalace, přelisování, zkrácení hadice vysokotlaku, oprava těsnění
stožáru, oprava a seřízení motoru elektrocentrály + výměna oleje. Peugeot má novou baterii, Byla
provedena oprava topení 2x(cívka, relé, kabeláž), oprava elektroinstalace, výměna oleje motor, filtr
olej, palivový, oprava řazení(konzola řadící páky), startér. Avie kontejner má provedenou GO přední
nápravy, byl výměněn startér, osazen nový alternátor, nové žhaviče, nové baterie, seřízeno
vstřikovací čerpadlo, provedena oprava seřízení tlaku trysek, provedeno měření tlaku válců, 2 x
proběhlo nastavení motoru, 2x oprava chladiče, byla oprava zadních svítidel. Na DA A 31.1 K byla
provedena úprava hrdla palivové nádrže, oprava elektroinstalace – odstranění radia, žhavení. Takže
všechna vozidla prošla úspěšně kontrolou STK. U Narimexu byl seřízen motor, provedena výměna
zlomeného břitu nůžek, oprava pojistky hrotu rozpínáku a oprava krytu motoru. Kompresor se
dočkal převinutí motoru a výměny spouštěče, byla zakoupena nová hadice na foukání.
U člunu UZC 440 byla provedena výměna směrovky, zabroušení vrtule, výměna ventilku podlahy.
Nejen školením, prací a soutěžením živ je hasič. Našim hlavním úkolem je chránit životy a majetek
druhých.V letošním roce jsme vyjížděli k následujícím událostem. Osm technických pomocí, z toho
jedno otevírání bytu v Radslavicích, Školní 4 a zbytek čerpání vody v Lipníku n/B. Dvě taktická
cvičení, jedno v Radslavicích na bytovku v ulici Přerovská, druhé pořádané HZS Přerov na panelový
dům Trávník 33. Pět požárů, 3x stoh u Tučína ,u Kozlovic a u Prosenic, 1x garáž v Želátovicích,
1x chatka v Prosenicích. Do konečného výčtu výjezdů ještě patří dopravní nehoda v Radslavicích
v ulici Sušická 184.
Letos přibyly do výbavy jednotky a sboru stopky, nůžkový altán, tři přilby Drauger HPS 7000 se
svítilnami a ochrannými obaly, dvě ruční svítilny Survivor, výstražný přehoz s nápisem velitel
Radslavice, 4 požární hadice C-52, sada těsnění do rozdělovače, 2x zimní pneu na Peugeota,baterie
do Peugeota a 2x baterie pro PS 12 .Dostali jsme dotaci od OL. kraje na dvě ruční vysílačky včetně
příslušenství.
Za všemi zmíněnými činnostmi je obrovské množství práce kterou naši členové každý rok odvedou
při údržbě techniky, hasičárny a přípravě všech akcí spojených s naší činností. Letos to bylo 602
hodin v 56 dnech. Některé úkoly se nám podařilo dotáhnou do zdárného konce, jiné na své
dokončení teprve čekají . 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 zdraví.
2. Zpráva starosty sboru
Sestavil: Stanislav Jemelík
Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení přítomní,
Také já vás zdravím v tradičním vánočním čase a budu pokračovat v rekapitulaci končícího roku
2016. Předchozí valnou hromadu jsem loni začínal informací o našich florbalových aktivitách a
s lítostí musím konstatovat, že vše tehdy vyřčené zůstává v platnosti. Silvestrovské klání pro sebe
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opět urvali svobodní a již loni konstatovaná malá účast hasičů při florbalových sobotách se asi ještě
zhoršila. Naopak novoroční výstup na Helfštýn opět nabobtnal. Počet účastníků „hasičské skupiny“
překročil 50 a setkání s dalšími radslavskými účastníky už ani neumožňuje vytvoření společné
fotografie. Druhou lednovou akcí je naše nejreprezentativnější společenská akce - hasičský bál.
Uskutečnil se v sobotu 23. Ledna za rekordní návštěvnosti posledních let. Dorazilo na něj 293
platících účastníků. Jsem velmi rád, že se po několika letech planých slibů podařilo Ivě s Míšou
připravit báječné vystoupení hasičské verze zumby pro 11 odvážných tanečníků. A další průběh
ukázal, že to ještě nebylo všechno. Půlnoční překvapení v podobě pánvičkového tance pětice borců
přispělo k celkovému úspěchu akce i vynikající náladě a zábavě přítomných účastníků. Hudební
doprovod zajistila skupina Kartágo, losy hasičské ruličky se staly nedostatkovým zbožím jako
toaletní papír v době totality. Ceny nám pomohlo zabezpečit 58 sponzorů. Jejich seznam tvoří
přílohu této zprávy a dnes jim touto cestou ještě jednou děkuji za projevenou podporu.
Druhou významně sponzorsky podporovanou akcí byl polojubilejní 15. ročník Radslavské přilby. O
některé tradiční jsme sice přišli, přesto akci podpořilo 13 institucí a firem majících spojitost
s hasičinou. Po několika letech se bohužel projevil nižší zájem soutěžních družstev a po odhláškách
jich letos soutěž absolvovalo jen 19. Letošní ročník se v připravených disciplínách zase trochu více
přiklonil k preferenci odbornosti a šikovnosti na úkor síly a rychlosti. Překvapení na stupních vítězů
se však nekonalo.
Příchod jara nám však ještě před Radslavskou přilbou zpříjemnila naše účast v soutěži Českého
rozhlasu Dobráci roku, do níž jsme se přihlásili již v roce 2015. 8. března se v naší zbrojnici i tomto
sále natáčela rozhlasová reportáž, kterou ČR Olomouc v pátek 11. března po 15. hodině odvysílal.
V následujícím týdnu jsme pak všichni pro náš sbor posílali hlasy a k témuž motivovali a nutili
známé a přátele. Výsledky soutěže byly zveřejněny v pátek 10. června a námi získaných a
započítaných 1379 hlasů stačilo na bramborovou medaili. Děkujeme všem za zaslané hlasy a
ubezpečujeme je, že se určitě zase někam přihlásíme. Oslava svátku sv. Floriána nám letos sklouzla
až na 14. května. V podvečer proběhla, avšak za malé účasti členské základny, mše svatá v kostele
sv. Josefa. Po ní následovala v přece jen početnějším složení valná hromada sboru. Po diskuzi na
loňské VVH se výbor rozhodl pro roční přestávku a neuspořádal autobusový zájezd na hasičskou
pouť na sv. Hostýn. Stejně jako v loňském roce jsme uniformovanou účastí praporečníků podpořili
obecní slavnost osvobození obce. Stejným způsobem jsme přistoupili i k dalším akcím obce. Při 20.
CM slavnostech a oslavě 28. října to byla korporativní účast členů při slavnostní mši svaté, průvodu
a položení věnců u sousoší sv. Cyrila a Metod+je, průvodu a položení věnce u Pomníku Svobody.
Tradiční součástí CM slavností byl i 16. ročník soutěže ručních koňských stříkaček. Poprvé se celá,
včetně dráhy pro soutěž koňských stříkaček, uskutečnila v prostoru dopravního hřiště. A poprvé
v historii soutěže se vítězstvím Hradčan naplnila dlouhodobá myšlenka zapojení soutěžních
družstev, která koňskou stříkačku nevlastní. Víceboj byl opět otevřen i pro děti a obsahoval tři
netradiční disciplíny s využitím dráhy koněk. Akce se tradičně zúčastnili i naši partneři z Chrzelic,
kteří si svou návštěvu zpestřili účastí na sobotní taneční zábavě. V letošním roce jsme nevyrazili na
žádnou tradiční družební návštěvu ani soutěžní klání v Polsku či na Slovensku.
Konec prázdnin byl ve znamení 11.ročníku soutěže mladých hasičů v požárním útoku a ukončení
prázdnin. Naše soutěž tradičně startuje druhou polovinu soutěží VC OSH Přerov po prázdninové
přestávce. Zúčastnilo se jí 13 družstev v kategorii v mladší a 11 družstev v kategorii starší žáci. Naši
mladí hasiči se jí zúčastnili vzhledem ke složení družstva mimo věkové kategorie jen mimo soutěž.
Vkrádá se trocha nostalgie do skutečnosti, že minimálně po nějakou dobu byla letošní soutěž
mladých hasičů poslední. Po 12 letech nepřetržité činnosti kolektivu MH se jeho aktivity v letošním
roce zcela přerušily, což mimo jiné znamená nesplnění podmínek VC a vyloučení naší soutěže ze
seriálu VC OSH. Vzhledem ke zcela zaplněnému kalendáři soutěží MH to navíc automaticky
znamená ukončení pořádání soutěže MH. Uvedené skutečnosti samy o sobě nejsou žádnou tragédií,
jen přichází v době, kdy se začalo dařit pro mládežnické aktivity nalézat podporu centrálních orgánů
jdoucí ruku v ruce s ekonomickými výhodami. Problémem by se tato situace mohla stát pro náš sbor
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v okamžiku, kdy se nám činnost kolektivu MH nepodaří co nejdříve obnovit. Chtěl bych při této
příležitosti apelovat na celou členskou základnu a vyzvat ji k osobní pomoci a podpoře činnosti
mládeže.
Akce ukončení prázdnin se nesla v tradičním duchu. Pro děti a mládež bylo připraveno 7
různorodých disciplín. Proběhla ukázka ve vyprošťování a na samý závěr došlo i na oblíbenou pěnu.
Nahlédneme-li však do startovních listin, musíme i zde konstatovat, že co do počtu soutěžících
rekordy určitě nelámala. Situaci zachraňují počty dětí v nejmladších kategoriích. V nich pak leží
budoucí potenciál i našeho sboru.
V oblasti preventivně výchovné práce jsme zůstali na základních pozicích. 13. prosince proběhla
pravidelná roční kontrola RHP, dva členové se v únoru zúčastnili cyklického školení preventistů
v Přerově. Samostatnou akci pro žáky ZŠ jako v posledních dvou letech jsme tentokrát nepořádali.
Zabezpečili jsme však její požadavky při programovém dni „Ochrana člověka za mimořádných
situací“. Informačních sdělení o našich akcích ve vývěsní skříňce, tisku či na webu bylo bohužel
méně.
Přelom roku je spjat s konáním bilančních jednání. Zástupci našeho sboru se zúčastnili VVH sborů
v Hradčanech, Pavlovicích u Přerova, Sušicích, Šišmě a Tučíně. V průběhu roku se uskutečnily tři
schůze aktivu okrsku. Jeho VVH se pak konala 30. ledna v Tučíně. Z hlediska okresní úrovně se 11.
listopadu uskutečnilo jednání SPS ve Všechovicích. Na krajské úrovni je třeba vzpomenout
společnou akci KSH a Olomouckého kraje. Již na minulé VVH byla řeč o sbírání příspěvků do knihy
Dobrovolní hasiči Ol. kraje a její podobnosti s okresní publikací Hasičské zbrojnice okresu Přerov.
Ol. kraj dotáhl svou vydavatelskou aktivitu do vítězného konce a 27.května uspořádal slavnostní
křest knihy spojený s žehnáním nového praporu KSH v Korunní pevnosti v Olomouci. Akce se
zúčastnili dva členové sboru a starosta obce. S výslednou publikací se zde máte možnost seznámit.
Jako každoročně svou činnost vyvíjel i okresní aktiv zasloužilých hasičů. Dva naši zástupci se
zúčastnili květnového krajského setkání ZH v Lošticích. 21. října se v Horním Újezdě uskutečnilo
setkání AZH okresu Přerov, kterého byli přítomni tři pozvaní členové a dva členové doprovodu.
V únoru se zástupce sboru zúčastnil transformační valné hromady TJ Sokol, z níž se již po dříve
provedených krocích při přeregistraci ve smyslu nového občanského zákoníku stal Sportovní klub
Radslavice, zapsaný spolek, s novým vedením i strukturou organizace. Naplnění zákonných
ustanovení NOZ se dotklo i naší organizace. V průběhu měsíce května jsme zaslali potřebné
dokumenty na ústředí sdružení a k dnešnímu dni můžeme konstatovat, že zápis naší organizace do
spolkového rejstříku byl úspěšně proveden. S konečnou platností bylo úředně deklarováno, že název
našeho spolku je SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Radslavice. Právní forma je poboční spolek a
je zapsaný u Městského soudu v Praze, ve složce L 30364, což si konečně v tomto veřejném rejstříku
může každý ověřit. Současně nám tím mj. přibyla povinnost v tomto rejstříku zveřejňovat naši účetní
závěrku.
Výbor sboru se v uplynulém roce sešel na 12 jednáních s průměrnou účastí. Sbor k dnešnímu dni čítá
113 členů s tím, že je dokončován výběr členských příspěvků na rok 2017 a je víceméně zřejmé, že
se k 1.1. 2017 toto číslo ještě zmenší. Členská základna nám postupně stárne. Jen před pár dny jsme
se naposledy rozloučili s čestným velitelem sboru a zasloužilým hasičem Slávkem Caletkou.
V průběhu roku ale členové sboru asistovali i u příjemnějších událostí. Dvojnásobně se o to zasloužil
Milan Markl. Z dubnové svatby si kromě chomoutu přisvojil i nové příjmení Vaculík a už 6.září nás
pozval k přivítání svého syna Janka. Ani další Milanovi vrstevníci nechtěli zůstat pozadu, takže se
zapíjela i Johanka Veselá a Emma Nerušilová.
Celkem velké úsilí bylo v uplynulém roce věnováno možnosti využití dotačních titulů na obnovu
techniky jednotky. Jako první to byla možnost pořízení velkoobjemové cisterny s Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), konkrétně v rámci výzvu č. 19 „Technika pro
integrovaný záchranný systém“ (specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a
katastrof).
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Po účasti na úvodním semináři v Olomouci byly připraveny podklady pro schválení dotace
v zastupitelstvu obce, podklady pro výběrové řízení na zpracovatele žádosti. Byly, dle vývoje
pravidel programu, hned v několika verzích vypracovány technické podmínky vozidla, podklady pro
sepsání žádosti a provedena cenová poptávka výrobců pro stanovení ceny projektu. Samotné
zpracování žádosti pracovnicí MAS Moravská brána nakonec trochu vázlo a tak byla bohužel podána
až dva dny před předčasným termínem ukončení sběru žádostí. V praxi se tak krásně předvedla
oblíbená fráze, že se v ČR nedostatečně čerpají dotace EU. Program byl otevřen pro průběžný sběr
žádostí od 31.12.2015 do 20.12.2017. Předčasně však byl zastaven již po pěti měsících.
Zaregistrováno bylo 340 žádostí v objemu téměř trojnásobku původní alokace 1,7 miliardy korun.
Naše žádost je evidována na 299. Místě, přičemž přidělená alokace dosahuje limitu 166 žádostí. Je
nutno si otevřeně přiznat, že tato cesta k nové cisterně je nenávratně ztracená. Druhá z možností se
váže k pořízení nového dopravního automobilu. V tomto dotačním titulu byly zpracovány dvě
žádosti. První k 28.2. pro rok 2016 s níž jsme neuspěli. Druhá k 30.4. pro rok 2017, kde jsme byli
vybráni k podpoře a realizaci. Právě pro vybrané žadatele se 25. října v Brně uskutečnil seminář
k vyjasnění technických podmínek a jejich možných změn a detailům administrace. Námi
zpracované technické podmínky byly 27.10. připomínkovány členy sboru a následně odeslány
k odsouhlasení HZS Ol. kraje. Jeho kladné stanovisko k TP bylo přílohou žádosti o registraci
projektu odeslanou 30.10. MV ČR, resp. řídícímu orgánu programu – GŘ HZS ČR. Jsme tedy v době
čekání na zaregistrování žádosti, po níž bude následovat výběrové řízení na zhotovitele a pak již
radostné čekání na nové vozidlo, které nahradí nynější Peugot Boxer, provozovaný v jednotce od
roku 2005, tedy již 12 let.
Obec jako každoročně žádala o dotaci Ol. kraje na pořízení a opravu hasičské techniky, kterou
čerpala jen z části na spojové prostředky. Z poskytnutých náhrad za odbornou přípravu a zásahy
mimo obec bylo nakoupeno věcné vybavení uvedené ve zprávě velitele. Sbor obdržel dotaci Ol. kraje
ve výši 22 tisíc korun na pořádání všech 4 letošních soutěží. Obec sboru poskytla dotaci ve výši
20 000 korun. O sponzorech plesu a RP již bylo hovořeno v úvodu. V průběhu roku finanční
prostředky dále poskytli firma Ratus Trade, s.r.o. a tradiční donátor sboru, paní Dana Zemánková.
Věcnou podporu na činnost MH ve formě dvou kusů savic 110/1,6 m sbor obdržel prostřednictvím
OSH z dotace MŠMT ČR.
Sbor hospodařil v duchu rozpočtu schváleného VVH. Jeho ukazatele byly překročeny jak v oblasti
příjmů tak i výdajů. Celkové příjmy sboru v roce 2016 činily 258 616,68 Kč, výdaje pak 181 048,00
Kč, což představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 77 568,68 Kč. Celková aktiva sboru k
31.12.2016 činila 1 114 973,91 Kč.
Již na loňské VVH jsem zmínil technické problémy naší cisterny, které se bohužel přes vyvinutou
snahu zcela nepodařilo odstranit. Zejména palivová soustava funguje jako na houpačce, snižuje
spolehlivost vozidla a prohlubuje naše vrásky.
Soutěžní činnost nebyla poslední dobou naší doménou. Nicméně signály z okrskového kola, kdy
zcela pominula naše dlouholetá dominace v běhu na 100 m mnohé naznačuje. Výkřik v podobě
účasti v Přerovské lize se z materiálního pohledu ukázal spíše kontraproduktivní. O mnohém také
vypovídá účast členů na pořádané odborné přípravě a technických čtvrtcích v hasičské zbrojnici.
Abychom nezačali ztrácet dech nelze žít z podstaty a je nutné v možném rozsahu aktivizovat
členskou základnu a pracovat na jejím kontinuálním doplňování. Toho základem je přes známou
značnou fluktuaci obnovení práce s dětmi a mládeži.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům sboru za obrovské penzum práce odvedené v končícím
roce 2016. Chci poděkovat partnerům a příznivcům sboru za pomoc a podporu všech realizovaných
aktivit. Do dalšího období přeju nám všem mnoho chuti a odhodlání k další hasičské práci. Všem
také přeji klidné prožití zbytku vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ale i klidu a
pohody v dnešní uspěchané době. Všem přeji hodně zdaru v nadcházejícím roce 2017.
Děkuji za pozornost.
3. Seznam sponzorů:
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Radslavská přilba- Olomoucký kraj, Alerion s.r.o. Brno, Bison Sportswear Otnice, DEVA F-M
s.r.o. Frýdek Místek, Drager Safety s.r.o. Praha, EUROLAMP s.r.o. Brno, Holík International, s.r.o.
Zlín, Holomý s.r.o. Valašské Meziříčí, Lanex a.s. Bolatice, Prabos plus a.s. Slavičín, Somati systém,
s.r.o. Troubsko, Velebný & Fam s.r.o. Ústí nad Orlicí, a ZAHAS, s.r.o. Lipník nad Bečvou
Hasičský bál - Složil Pavel, SDH Radslavice, CBA Suchánek Jiří, Haluzíková Věra, HPOD Pavel
Hradil, Josepčuk Michal, COOP Jednota Radslavice, Šindler Miroslav, Harnovi, Veselý Karel, JUDr.
Drbálek Miloslav, Menšík Ladislav, Sušeň Milan, MZ Prosenice, dopravní zdravotní služba M+T
Padalíkovi, Kuča Svatopluk, MUDr. Tichý Leoš, Bouchalovi, Svět koření, Zemánek Petr, koupaliště
Radslavice- p.Malátek, kadeřnictví-Daniella Mierná, večerka- Složilová Alena, TOMI czech s.r.o.,
Schmidt Otto, Zlámalík František, Zajíc Rostislav, pálenice Pavlovice, Haluzík Zdeněk, VS
Přerov,s.r.o., Surovičová, Renomia a.s., Profistav Přerov a.s., čalounictví Horáková, Glassbrasiv
s.r.o., pohostinství Pod Kaštany, Nedoma Petr, cestovní agentura Souček, Přikryl Martin, Soldánovi,
Navrátil Martin, IMIT s.r.o., Holý Vladimír, Zavadil Jiří, BJM Přerov s.r.o., cukrovar Prosenice,
Maxservis Hranice, studio Fresh Lipník nad Bečvou, studio Perfect Přerov. Jurajda Petr, NOE s.r.o.Beckertová Martina, Dlouhá Pavlína, Klar Marin, Vyňuchal Jiří st., Haderková Danuše, David
Štička, Zavadil Petr, MOOS s.r.o., Bulíčková Kristýna
Mimo akce – RATUS TRADE, s.r.o., Zemánková Dana
V Radslavicích dne 28.2.2017
Stanislav Jemelík
starosta sboru

