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Výroční zpráva o činnosti SDH Radslavice v roce 2017
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 27 členů, z toho odbornou způsobilost na funkci velitel má 7 členů, 9
členů má odbornou způsobilost strojníka, 23 členů jsou NDT 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 v lednu, VŘMP spojená s brigádou, ořez keřů na ulici Přerovská a kácení
stromů na koupališti. Stejný výcvik byl také v únoru, ořez přerostlých vrb okolo cyklostezky podél
Bečvy. A poslední řezání bylo v prosinci, znovu na koupališti, kůrovcem napadené smrky. V únoru
školení preventistů a cyklika velitelů na stanici v Přerově. Taktéž každoročně se opakující seminář
řidičů v Prosenicích. Únor ještě školení jednotky zde ve zbrojnici. Březen, strojníci - osvěžení si
obsluhy všech zařízení uložené ve výjezdových vozidlech. V dubnu opakovací výcvik VOHV. Na
konci září v Hranicích nad jezem ještě výcvik záchrany tonoucí osoby z vody. Začátek listopadu,
školení pro jednotku - zásady chování v krizových situacích. A konečně pravidelný prosincový
výcvik na prostějovském polygonu pro NDT. Do odborné přípravy členů jednotky patří také požární
sport ve všech jeho podobách.
Naše první měření sil bylo prvního a druhého dubna při RP. Přijelo celkem 14 družstev. Zahraniční
účastníci přijeli pouze z obcí Zlaté a Sveržov. Polština zde také byla slyšet. Naši kamarádi z Chrzelic
řídili jednu z disciplín noční části jako rozhodčí. Nejlépe se nástrahami soutěže poprali borci ze
Sveržova, druhé místo borci z Radslavic a třetí borci z Oseka n/B. Celý průběh soutěže provázelo
krásné jarní počasí, s nejteplejším aprílem za posledních 20 let. Stejně jako v předchozích dvou
ročnících byly zachovány dvě paralelní dráhy nabízející přímý souboj dvou soutěžních družstev.
Noční část začínala s příchodem tmy po dvacáté hodině. Jako v předchozích ročnících obsahovala
některé zcela nové disciplíny, u těch tradičních pokračovala snaha o jejich inovace a opětovně byly
zařazeny některé z prvotních ročníků. Pro nasazení členů družstva na jednotlivé úkoly disciplín bylo
opětovně využito losování. Okrskové kolo sportovní soutěže hasičských družstev okrsků Prosenice a
Pavlovice, se konalo 6.května 2017 v Prosenicích. Soutěžilo 10 družstev mužů. Celkově zde vyhráli
Radslavice, druhé Sobíšky a třetí skončil Tučín. Z okrsku jsme postoupili my. Další kolo této soutěže
bylo v Provodovicích, zde spojené síly s tučínskými a šišemskýmí muži a obsadili celkově deváté
místo z jedenácti.
Mezi tradiční soutěže, které se pravidelně naši členové účastní, patří střelecká soutěž, pořádaná v
květnu sportovně střeleckým klubem Radslavice. V letošním ročníku jsme znovu dokázali vyhrát. A
v jednotlivcích obsadil 1. místo Svatopluk Libigr a 3. místo Janáček Jiří. 17.června jsme vyrazili na
další ročník soutěže koňských stříkaček do Těšánek. A podařilo se nám obsadit čtvrté místo. V rámci
CMS si naši muži změřily své schopnosti ve Volejbalovém turnaji, který pořádal SK Radslavice
5.června, obsadili krásné páté místo, před tímto turnajem jsme několikrát trénovali na hřišti za
školou. Tato hra se zalíbila a druhého září měřili borci své dovednosti v Sušicích na volejbalovém
turnaji pořádané Sokolem Sušice. I zde skončili pátí. Při CMS jsme soutěžili na Radslavském
gulášfestu, tady se opět dařilo. V kategorii diváků získalo naše družstvo krásné první místo a
v hodnocení poroty druhé místo. Musím poděkovat kuchaři Leošovi a všem jeho pomocníkům.
V neděli jsme pořádali již 17. Hasičské odpoledne se Soutěží koňěk a hasičském víceboji.
V koňkách se utkalo šest družstev, z toho dvě Chrzelická, muži i ženy. Vyhrály Pavlovice, druzí
Radslavice a třetí Opatovice. Ve víceboji znovu otevřeny dvě kategorie muži a děti. V mužích jsme
ukořistili první místo, druzí hasiči z Pavlovic ml. a třetí znovu hasiči z Pavlovic, ale starší. Kategorie
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děti měla družstva tři. Fanda a jeho banda, mladí hasiči Radslavice a Mini 3.Ve stejném pořadí
obsadili i stupně vítězů.
V polovině června jsme se vypravili na Hradčanský ďolíček, ale daleko nedojeli, protože Avie
vypověděla službu. Bylo ji nutno dotáhnout na tyči. Při následné opravě se ukázalo, že příčinou bylo
totálně ucpané palivové potrubí. V srpnu - Pavlovské hebl, umístění na pátém místě, a ještě zbývá
Šišemský krtičák, kde jsme obsadili místo třetí. To je ze soutěží snad vše. Tímto bych chtěl ještě
jednou poděkovat za reprezentaci sboru.
Stejně jako každý rok pomáháme SK Radslavice s Voděním medvěda, letos 25.února. 27.května se
jednotka prezentovala v Hradčanech na dvanáctém setkání obcí mikroregionu Záhoří – Helfštýn,
ukázkou ve vyprošťování osob z havarovaného vozidla. V červnu jsme byli pozváni na oslavy 80.let
hasičů v Šišmě, zde jsme se prezentovali ukázkou naší koňky. 17.září jednotka vyrazila dopoledne
s Liazkou na dny Chrzelic, po absolvování nám již známé cesty jsme zdárně dorazili do cíle, a po
dobrém obědě začaly přípravy na odpolední ukázku. Téma ukázky byla dopravní nehoda tří vozidel a
následný jejich požár. Při zásahu jsme spolupracovali se stražáky z okolí Chrzelic. Po zdárném
ukončení a dobré večeři jsme odjeli domů.V listopadu jsme byli požádáni školou o prezentaci při
projektovém dni, kterou zajistil Jiří Vyňuchal ml. a Jiří Hrdlička, dále jsme spolupracovali při
orientačním běhu o Vánočního kapra.
Abychom mohli jezdit s vozidly, probíhaly na nich opravy dle potřeby. Všechna vozidla prošla
technickými kontrolami, Liazka v únoru, Avie DA 12 v červnu, kontejnerová Avie v březnu a Peugeot
Boxer v dubnu. Nejvíce oprav má za sebou Liazka. Stále bojujeme s neuspokojivým startováním.
Byla odvezena do opravny před koncem dubna. Po měsíci jsme ji dovezli a po týdnu opět
reklamovali. Z reklamace se vrátila 36. června. Vyzkoušelo se vše, ale výsledek vždy stejný.
Další nemalá oprava byla na Peugeotu, který při své jarní cestě z Chrzelic vypověděl službu a byl
dotažen na tyči z Bělotína. Po opravě olejového čerpadla motoru jezdil, až do CMS kdy se znovu
pokazil. Výborem bylo rozhodnuto, že další šanci nedostane. 25. září byl zástupci firmy
TECHSPORT s.r.o. dodán nový dopravní automobil, který nahradil nepojízdného Peugeota. Byl
pořízen z dotace MV a OLK + obec Radslavice. Toto vozidlo bylo vybráno ze čtyř nabídek. Dále
byly dokoupeny 4x hadice D25 s dvěma proudnicemi a k nim dva hadicové přechody. Dobíječ baterií
3x, sada pro vyprošťování, svítící kužely, Hooligan – bourací ruční nástroj, pila na sklo.
Nejen školením, prací a soutěžením živ je hasič. Našim hlavním úkolem je chránit životy a majetek
druhých. Ještě 31.12.2016 snesení pacienta pro záchrannou službu V Zahradách na bytovce. V březnu
DN malotraktoru + OA na mostě přes Bečvu u Grymova. V květnu DN motorkáře na silnici
z Kozlovic do Radslavic, požár stodoly v Grymově + dopravní nehoda vozidla jako taktické cvičení
okrsku. V červnu požár pole obilí vedle silnice Radslavice –Kozlovice (pole s názvem Přední břehy,
Podsedky). Bohaté datum bylo 10. srpna - ráno strom na silnici Radslavice - Tučín. Odpoledne po
přívalovém dešti a velkém větru utržená střecha v ulici v Zahradách, znovu popadané stromy na
silnici do Tučína, čištění radslavského potoka po celé jeho délce a odstranění stromu v Grymově
Vrbovci. V srpnu ještě DN osobního auta na křižovatce Kozlovice, Grymov, Radslavice a požár
včelína v Šišmě. A zatím poslední letos DN motorky + OA -znovu na křižovatce Kozlovice, Grymov,
Radslavice.
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 876
hodin v 72 dnech. Některé úkoly se nám podařilo dotáhnout 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
a zdraví. Děkuji za pozornost.
2. Zpráva starosty sboru
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Sestavil: Stanislav Jemelík
Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení přítomní,
I já vás srdečně zdravím v tomto vánočním čase a pokusím se dokončit rekapitulaci činnosti našeho
sboru v právě končícím roce 2017. A dovolím si hned na úvod začít s přáním. Letošní bilancování je
stejně jako vloni složeno jen ze dvou hodnotících zpráv, opět chybí informace o činnosti kolektivu
mladých hasičů. Samozřejmě z jasného důvodu, jeho činnost se v uplynulém roce nepodařilo po
předchozí přestávce nastartovat. Má loňská výzva se minula účinkem a mé přání v úvodu této valné
hromady spočívá ve víře, že je tomu tak naposled. V uplynulých dnech se doufám podařilo sestavit
základ týmu, který by se zkusil práci s naší mladou generací v příštím roce věnovat. Svou
angažovanost v tuto chvíli přislíbil poslední vedoucí kolektivu Svaťa Libigr, jeho odchovanci Jarmila
Svozílková, Terka Stržínková, Tomáš Janáček. Vize je celkem jasná, její uskutečňování nebude
lehké a tým mezi sebe rád přivítá další ochotné zájemce.
Jedna z charakteristik uplynulého roku je pokles zájmu o činnost. Nejde ani tak o objem
realizovaných aktivit, což konečně z dnešní bilance vyplývá, jako o podstatně nižší účast členů na
nich. V tomto duchu jsme začali hned na Silvestra roku 2016. Tradiční silvestrovský florbal si přišli
zahrát jen 4 zástupci v družstvu svobodných a 7 v družstvu ženatých. Situaci lépe takticky zvládli
svobodní a stejně jako v předchozím roce dokázali zvítězit. Situace při florbalových sobotách se
nezlepšila po celé jaro a v podstatě ani tento podzim nevyniká vysokou účastí hráčů. Uvidíme, zda
letošní Silvestr přinese obrodu nebo zopakuje loňský rok, případně se neuskuteční vůbec.
Po několik let měla výrazný růstový potenciál akce Novoroční výstup na Helfštýn. I zde se letos
přibrzdilo a připravenou novou trasu výstupu absolvovalo jen tvrdé jádro. Dlužno přiznat, že
povětrnostní podmínky nebyly letošnímu výstupu zcela nakloněny. Leden je ve znamení naší nosné
společenské akce - hasičského bálu. Letošní se uskutečnil v sobotu 21. ledna. Naše pozvání přijalo
194 účastníků. Stejně jako v loňském roce hrála skupina Kartágo a pod vedením Ivy a Míši bylo
připraveno osvěžující kulturní vystoupení.
Dnes již vzpomenutá Radslavské přilba s sebou přinesla paradoxy. Pro průběh soutěže se podařilo
připravit meziročně nejvíce inovací i zcela nových disciplín s novou náplní. Ale přijelo si je
vyzkoušet jen 14 soutěžních družstev. Je pravdou, že tím byl průběh klidnější a pohodovější, ale
snaha a velké množství práce vložené do přípravy tím bylo trochu degradováno. Navíc nám
vzhledem k technických problémům zcela vypadla polská družstva. Naopak po přestávce dorazila
delegace z Raslavic s příslibem plnohodnotné účasti v roce 2018.
Po roční přestávce a dlouhých diskuzích bylo rozhodnuto o opětovném uskutečnění autobusového
zájezdu na hasičskou pouť na Sv. Hostýn. A opět se prokázalo, že bez kooperace s okolními sbory se
nepodaří kapacitu autobusu naplnit. Vyvstávají tak velké otazníky, jak se k této akci postavit letos.
Naše oslava sv. Floriána měla tradiční formu se začátkem na mši svaté v kostele Sv. Josefa a
následnou valnou hromadou zde v tomto sále. Desetiletého milníku se dobrala naše partnerská
spolupráce se strážáky z Chrzelic. Společná oslava tohoto výročí, svátku sv. Floriána a zařazení
jednotky z Chrzelic v krajovém systému požární ochrany se uskutečnila ve dnech 29. a 30. dubna
v Chrzelicích. Náš sbor reprezentovala sedmičlenná delegace s praporem, která absolvovala celý
připravený rozmanitý program. V rámci soutěže ručních koňských stříkaček nás po předchozí loňské
zkušenosti navštívila 20 členná delegace chrzelických. Výjezd včetně ubytování a stravy byl
financován z vlastního projektu polské strany deformovaného odřeknutím fotbalového zápasu
fotbalového klubu Chrzelice a SK Radslavice. Druhá účast členů sboru v Polsku se vázala k oslavě
výročí zapojení Chrzelic do programu obnovy vesnice. Naše delegace se zapojila do ukázek akce
konané 17.9. Sumář letošního roku je tedy dvě účasti chrzelických u nás a dvě naše v Chrzelicích.
Sbor se zúčastnil dalších mimosoutěžních akcí v okolí. Ukázkami a účastí se prezentoval na akci SK
Radslavice a sdružení Mapaj s názvem Jsme tady na pomoc zdravotně postiženým dětem, dětského
dne v Hradčanech, oslavách 80 let SDH Šišma. Tradiční společnou účastí jsme dodali šmrnc mši
svaté a aktu u sousoší sv. Cyrila a Metoděje při CMS a oslavě 28,října.
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Završením organizovaných kulturních akcí sboru mělo být tradiční ukončení prázdnin pro děti. Po
peripetiích s termínem a místem konání - přesun z hřiště na školní zahradu, pro prudký déšť akce
skončila dřív než začala a svým způsobem umocnila a uzavřela ne zcela šťastný průběh akcí roku
2017.
Stejně jako v minulých letech se zástupci sboru zúčastnili VVH okolních sborů v Hradčanech,
Pavlovicích, Šismě, Sušicích i průběžných schůzí aktivu okrsku Pavlovice včetně jeho VVH konané
3.2. v Šišmě. Z místních organizací to byla účast na VH SK Radslavice. Členové aktivu zasloužilých
hasičů měli jako obvykle v roce dvě akce - krajské setkání letos hostil okres Přerov 20.4. v Hranicích
a Velké. Okresní setkání se pak uskutečnilo 6.10. v Partutovicích. Výbor sboru se na svých schůzích
sešel celkem desetkrát s průměrnou účastí. Členská základna sboru v roce 2017 čítala 110 členů.
Žádného z nich jsme tentokrát nemuseli vyprovodit na cestě poslední, i když této služby jsme se,
bohužel, nedokázali oprostit zcela. Po naší silvestrovské asistenci u odvozu do nemocnice jsme na
žádost rodiny již 6.ledna poskytli službu posledního doprovodu pí. Boženě Hradilové, příznivkyni
sboru a pravidelné účastnici všech jeho akcí. 23. března jsme na poslední cestě doprovodili
dlouholetého spolupracovníka a posledního starostu SDH Sušice Vaška Běhala. 1.června se zástupci
sboru zúčastnili posledního rozloučení se zasloužilou hasičkou a sběratelkou Františkou Kolčavovou.
K veselejším a radostnějším úlohám patřila účast při svatbě našich členů Michala Veselého a
Veroniky Hudečkové. Neodmítli jsme ani pozvání Aldy Mikulíka k přivítání do života jeho dcery
Sabinky.
V oblasti preventivně výchovné práce se nám nepodařilo podstatněji zabodovat. Asistovali jsme u
každoroční kontroly ručních hasicích přístrojů, skříňka byla aktualizovaná s obtížemi, web
v nejnutnějším rozsahu a prezentace v tištěných médiích také pokulhávala.
Financování sboru v roce 2017 mělo svou tradiční podobu s jednou výjimkou. Sbor letos nečerpal
dotaci Olomouckého kraje na své pořádané aktivity. Tradiční okruh podporovatelů s finanční injekcí
Petra Veselého zabezpečil tombolu na hasičském bále, standardní co do počtu i objemu cen byl
okruh podporovatelů RP. Věrná nám zůstala firma Ratus Trade i donátorka sboru Dana Zemánková.
Sbor obdržel a zúčtoval dotaci z rozpočtu obce Radslavice ve výši 27.000 Kč. Její část byla využita
na doplňující nákup slavnostních stejnokrojů pro 7 členů sboru.
Sbor hospodařil v duchu rozpočtu schváleného VVH. Jeho ukazatele byly překročeny jak v oblasti
příjmů tak i výdajů. Celkové příjmy sboru v roce 2017 činily 352 312,70 Kč, výdaje pak 144 805,00
Kč, což představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 207 507,70 Kč. Jeho výše je však zkreslena
výplatou jistiny státních dluhopisů ve výši 150 000,- Kč. Celková aktiva sboru k 31.12.2019 činila 1
165 710,72 Kč.
Obec čerpala dotaci Ol. kraje na opravy a pořízení hasičské techniky, na pořízení dopravního
automobilu a náhrady za provedené zásahy, odbornou přípravu a věcné vybavení sboru. V tento
okamžik je třeba uvést druhou charakteristiku uplynulého roku. Přetrvávající, možná až gradující
problémy s provozuschopností a stavem techniky jednotky. Obrovské úsilí a bohužel i finanční
prostředky byly vynaloženy na opravu palivové soustavy naší cisterny. Za dobu provozu
v Radslavicích a možná za celou dobu své existence nebyla tak dlouhou dobu mimo provoz jako
letos. Nejsmustnějším výstupem je však skutečnost, že závada nebyla stále odstraněna a dál
komplikuje akceschopnost naší jednotky. Vozidlo Peugot jakoby cítilo postupující práce na pořízení
nového dopravního automobilu. Vypovězení služby při příjezdu z Chrzelic v dubnu s krátkou
jiskřičkou naděje po jeho opravě zcela vypovědělo své služby při soutěži koňských stříkaček a je
připravováno k likvidaci. V určitém okamžiku jediné provozuschopné vozidlo DA12A31, sloužící
tak jako prvozásahové, si také pohrálo s našimi nervy a nedojelo na soutěž do Hradčan. Přes všechny
uvedené komplikace se však podařilo zajistit všechny výjezdy k mimořádným událostem tohoto
roku. Popsanou situaci podstatně vylepšil koncem září dodaný nový dopravní automobil Ford
Transit, pořízený z dotace MV ČR s již uvedenou podporou Ol. kraje. DA12A31 zůstává
jednoduchou a myslím provozuschopnou zálohou. Zatím bezvýchodná situace CAS si žádá
pokračující krátkodobá řešení - pokračování ve snaze odstranění závady i opatření ve střednědobém
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horizontu - směřování k výměně stávající CAS K24 Liaz za vozidlo nové s využitím dotačních
prostředků nebo mladší a spolehlivější ze zdrojů HZS Ol. kraje.
Stojíme na prahu nového roku 2018, který je pro náš sbor rokem 125. výročí založení. V plánu
činností je počítáno s akcemi toto výročí připomínající a oslavující. Sbor i všechny generace jeho
členů si jistě důstojnou vzpomínku na obrovské množství práce a vykonaného dobra zaslouží. Hlavní
program oslav v rámci CMS je teprve sestavován a i vy máte možnost svým názorem jejich náplň
ovlivnit. Především to však pro nás znamená další práci. Beru to tak, že v letošním roce 2017 jsme si
vybrali něco jako oddechový čas, který nám umožní aktivně a zodpovědně pracovat v roce
nastávajícím. K tomu nám všem přeji hodně zdraví, odhodlání, elánu a vůle měnit svět k lepšímu
lidskému obrazu. Děkuji všem za práci, činnost a plnění úkolů roku letošního. Vám, vašim rodinám a
přátelům přeji zdraví, štěstí a radost ze života příštích dnů. Děkuji za pozornost.
3. Seznam sponzorů:
Radslavská přilba- Bison Sportswear Otnice, Červinka-Czech republic, s.r.o. Praha, DEVA F-M
s.r.o. Frýdek Místek, EUROLAMP s.r.o. Brno, Holík International, s.r.o. Zlín, Holomý s.r.o.
Valašské Meziříčí, Pramacom Prague, s.r.o. Praha, RCS Brno – radiostanice.cz, a.s., Somati systém
s.r.o. Troubsko, Velebný & Fam s.r.o. Ústí nad Orlicí, a ZAHAS, s.r.o. Lipník nad Bečvou,
Autocentrum Přerov, s.r.o.
Hasičský bál – NOE s.r.o Lipník, Maxservis Hranice, Přikryl Martin, Všeobecná stavební Přerov
s.r.o., Cukrovar Prosenice, Jiří Zavadil, BJM Přerov s.r.o., SITA CZ a.s., Holý Vladimír, Renomia
a.s., IMIT s.r.o. Přerov, Malabot s.r.o., SEZAKO Prostějov, s.r.o., Petr Jurajda, Repasovník.cz,
Svatopluk Kuča, Milan Sušeň, Moravská zemědělská a.s., Potraviny Suchánek, MUDr. Leoš Tichý,
Monika Malečková, Miroslav Padalík, TOMI CZECH s.r.o., Otto Schmidt, ALDOSHOP CZ,
Meopta – optika s.r.o., Pálenice Pavlovice, Pavel Složil, Karel Veselý, Miroslav Šindler, Rostislav
Zajíc, Restaurace pod kaštany, Harnovi, Michal Josepčuk, Věra Haluzíková, SAMP s.r.o.Lipník
n/B., ALBO Osek n/B., Petr Zemánek, Složilová jana, Modelárna s.r.o., GLASSABRASIV,s.r.o.,
Stolařství Doušek, Složil Elektro, Dýmalová, Car Services s.r.o., Zich Libor, DHZ Sveržov,
Raslavice, Složilová Alena, BONCHAT Servis,s.r.o., K-Desing,s.r.o., Gintex, Hrdlička, Štička
David, Veselý Petr.
Mimo akce: – RATUS TRADE, s.r.o., Zemánková Dana
V Radslavicích dne 21.3.2018
Stanislav Jemelík
starosta sboru

