Sbor dobrovolných hasičů Radslavice
Na Návsi 70, 751 11 Radslavice

IČO 49558170

Výroční zpráva o činnosti SDH Radslavice v roce 2020
1. Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů
Sestavil: Svatopluk Libigr
Koronavirové omezení roku 2020 postihlo také soutěže mladých hasičů.
Hra PLAMEN 2019-2020 začala ještě v r. 2019 a to ZPV 12.10.2019 ve Vysoké. Zde se v mladší
kategorii zúčastnilo celkem 30 hlídek z 25 sborů. Naši mladí obsadili 18.místo. V kategorii starších
to bylo celkem 38 hlídek z 28 sborů. Naši obsadili místo 17.
Druhou jarní část hry PLAMEN již ovlivnila koronavirová nákaza a hlavně její omezení. Závody se
přesunuly až na zářijový termín. Původně měly být v květnu a nakonec proběhly 5.9.2020
v Hranicích a Soběchlebech. V Hranicích na fotbalovém stadionu proběhly pouze 2 disciplíny. A to
štafeta 4x60m a štafeta dvojic v obou kategoriích. Požární útok se poté odpoledne odběhl v
Soběchlebech. V kategorii starších se zúčastnilo 23 hlídek. Celkovým součtem ze čtyř disciplín
provedených v rámci Hry PLAMEN 2019-2020 se vítězem staly Dřevohostice, druhé Milotice a třetí
Střítež. Z našeho okrsku se II. kola zúčastnily pouze Pavlovice a obsadily celkové 23.místo.
V kategorii mladších se zúčastnilo celkem 17 družstev. Zvítězily Milotice, druhá Střítež a třetí
Hlinsko. Pavlovice obsadily 9.místo.
Ve VC OSH Přerov mělo proběhnout celkem 15 závodů, byly však zrušeny nařízením VČR
“Nouzový stav“ a rozhodnutím VV SH ČMS 1.4.2020.
Nezbývá než doufat, že situace se uklidní a ustálí a nový ročník hry PLAMEN 2020-2021 proběhne,
třeba i s mírným zpožděním.
2. Zpráva velitele sboru
Sestavil: Martin Kudrna
Sestry a bratři, vážení hosté, dovolte mi, abych vás seznámil s činností jednotky v tomto roce.
Jednotka Radslavice je zařazena do kategorie JPO III, je určena k zásahu, jak v katastru vlastním, tak
v katastru okolních obcí. Je také jednotkou předurčenou k zásahům u dopravních nehod. Letošní rok
byl úplně jiný, než jsme byli doposud zvyklí. Všechny naše činnosti ovlivnilo dění okolo covidu.
Stejně jako každý rok, tak i letos prošla jednotka řadou svých pravidelných školení. V lednu proběhla
odborná příprava u nás v HZ, prováděná Staňou Jemelíkem ml. V únoru se uskutečnilo školení řidičů
s p.Ležákem, taktéž u nás na hasičárně. 13. března provedl školení členů Jirka Vyňuchal ml.
Následující den proběhl praktický výcvik obsluhovatelů motorových pil spojený s brigádou, při níž
byly káceny stromy na střelnici. 19. června jsem na požární stanici v Hranicích absolvoval školení
rozhodčích PS, nutné k prodloužení platnosti svého osvědčení. V témže měsíci jsme prohnali člun po
Bečvě v Přerově nad jezem, což byl nakonec jediný praktický výcvik na vodě. V září proběhl na
nové stanici HZS v Přerově lezecký výcvik s našim patronem Honzou Havlíkem, doplněný o
praktické seznámení s nově pořízenými vakuovými prostředky první pomoci.
Letos soutěží mnoho nebylo, mnoho jich bylo zrušeno. Radslavská přilba byla přesunuta na podzim a
poté také zrušena. Základní okrskové kolo požární soutěže bylo letos taktéž zrušeno. Jedna z mála
soutěží, která se uskutečnila, byly závody koněk v Zašové, na kterou jsme se letos vydali. Další
uspřádanou soutěží byl 28.srpna Šišemský krtičák, kde naše družstvo dokázalo zvítězit.
Stejně jako v předchozích letech i letos jsme byli v únoru nápomocni SK Radslavice při vodění
medvěda s hudební produkcí. 14 května proběhlo zkušební čerpání vrtu na hřišti, taktéž pro SK. V
květnu jsem vezl 4x vodu na opravu železničního mostu do Lýsek. 17. listopadu čerpal Aleš Mikulík
vodu v Haflantové zahradě.
Nejen školením a soutěží je živ hasič, jeho hlavním úkolem je chránit životy a majetek druhých. V
letošním roce u nás houkalo 20 x. Dopravních nehod bylo šest. Hned 2.ledna jsme zasahovali u DN
OA u Prosenic, 14.ledna u Kudlova. 4.července jsme vypomáhali s přepravou pasažérů Leo expresu,
který strhl trakční vedení u obce Buk. 27. 7. srazil nákladní automobil motorkáře na silnici mezi
Sušicemi a Radslavicemi, zasahovali jsme s CAS K24 Liaz, k nehodě byl vyslán i vrtulník. Další DN
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za naší účasti se stala 15.října před obci Kozlovice a výčet završuje 30.prosince výjezd k DN dvou
OA u kostela v Pavlovicích.
Technických pomocí bylo sedm. V červnu KOPIS využil naši nabídku pomoci při odstraňování
následků po povodni v Šumvaldu. Při druhé povodňové vlně roku 2020 jsme nejprve zasahovali u
uvolněného mostku cyklostezky přes Radslavický potok, noc ze 14. na 15. října jsme strávili
zásahem v baru Porto v ulici Za Mlýnem v Přerově, z něhož jsme se odpoledne přesunuli za dalšími
jednotkami k tenisové hale a pomohli z čerpání vody ze sběrné jímky. K řece Bečvě jednotka
vyrážela ještě 24.září, kdy byla nasazena na sběr uhynulých ryb po ekologické havárii u Valašského
Meziříčí. V loňském roce zlobila nejen voda, ale i vítr. Při silných poryvech se srolovala část
plechová střechy bytového domu V Zahradách 230, k jejímuž zabezpečení naše jednotka vyjížděla
28.července. Společně s jednotkou HZS jsme 14.srpna řešili záchranu dětí, zabouchnutých v OA na
parkovišti u Grymovského mostu.
Ohňů bylo sedm. Již 16.ledna to byl požár rodinného domu v Hradčanech, 16.února hořelo odstavené
osobní auto v trati Rejny Radslavice, 1.dubna jsme byli povoláni k zahoření brzd návěsu tahače
v Grymově a 20 dubna hořel stoh balíkové slámy v Prosenicích. Do této obce jednotka opět vyjížděla
30. i 31.července k požáru malé vodní elektrárny ve mlýně. 12.srpna jsme byli povoláni k požáru
lesa v těžko přístupném terénu nad Dolním Újezdem. Zásahová činnost byla snad jedinou oblastí, již
se mimo používání v čase předepsaných ochranných prostředků, netýkala pandemie Covidu 19. Naše
naplánovaná účast ve společné hlídce s Policií ČR na hranici uzavřené oblasti Uničovska v březnu
byla totiž zrušena před termínem nasazení.
Do našeho vybavení letos přibyla televize vč. držáku, lékárnička – batoh, vakuové dlahy
s příslušenstvím, proudnice Protec, 2x prsačky vč. obalu, obal na krční límce,
Abychom mohli používat naše vozidla, probíhala na nich údržba a opravy dle potřeb každého z nich.
Postupně všechny prošly technickými prohlídkami. Ford transit navíc ještě garanční prohlídkou. Při
pracích v hasičárně naši členové odpracovali 893 hodin v 76 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
Sestry a bratři hasiči,
Hodnocení uplynulého roku s sebou nese hned několik zvláštností a zcela se vymyká obvyklému
rámci, minimálně posledního tři čtvrtě století. Přitom při jeho startu takovému průběhu vůbec nic
nenasvědčovalo. Jako mnoho posledních let jsme ho zahájili společným novoročním výstupem na
Helfštýn, realizovaný tradičně v hlavní skupině s trasou z Hranic na Helfštýn a přes lom zpět do
Radslavic a nejsilnějším obsazením, a doprovodnými skupinami se společným setkáním na hradě.
Z dnešního pohledu to vlastně byla jediná tradiční akce našeho ročního plánu. První komplikací
v zaběhlém pořadu akcí se stala probíhající rekonstrukce kulturního domu, která neumožnila konání
tradičního Hasičského bálu. Ve snaze o zachování dlouholeté tradice jsme se rozhodli akci uskutečnit
alespoň v omezeném rozsahu. Tak se dne 25. ledna 2020 v sále Domu hasičů uskutečnil Hasičský
večírek. Již po loňské výroční valné hromadě jsme vyzkoušeli možné stolové uspořádání a z něj
vyplývající kapacitu sálu na 88 účastníků. Vzhledem k situaci bylo upuštěno od klasického
obcházení obce, pozvánky byly rozneseny jen do schránek bez výběru podpory radslavských
domácností. V ceně vstupu byla zahrnuta večeře v podobě řízku a opékaných brambor. Obava
z přeplněného sálu se při akci samotné ukázala zcela lichou, neboť si na ni našlo cestu pouhých 66
platících účastníků. Věřím však, že Ti v žádném případě své účasti nelitovali. Hudební skupina Duo
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Harmony byla výtečná stejně jako nálada v sále. Uskutečnila se i tradiční Hasičská rulička a celá
akce byla i finančním, bohužel v tomto roce jediným, přínosem do pokladny sboru. A pak se do
života celé naší společnosti přikradl Covid a začal měnit vše, na co jsme do té doby byly zvyklí a
samozřejmě zcela rozbořil plán našich hasičských aktivit roku 2020. Jako první na vzniklou situaci
doplatila Radslavská přilba. Spadla do samého středu tzv. první vlny a vzhledem k vyhlášeným
vládním opatřením ji nebylo možné v plánovaném termínu 28. března 2020 ani připravit, natož
realizovat. Jelikož jsme nechtěli připustit přerušení její dlouhé tradice, již v oznámení jejího
neuskutečnění jsme stanovili nový termín na 17. října 2020. 19tý ročník by se tak symbolicky vrátil
do srdce podzimu, ve kterém se také konal její úplně první ročník. Postupný vývoj pandemie Covid19 naznačoval reálnost tohoto kroku. Počátek nového školního roku 2020/21 situaci radikálně
změnil a říjnový nástup tzv. druhé vlny nás dostal do situace radikálně kritičtější než v březnu. Počty
nakažených i zemřelých se proti jaru dostaly do mnohanásobných čísel a logickým řešením bylo
Radslavskou přilbu přesunout na březen 2021. V obdobném duchu se vyvíjely i ostatní plánové
aktivity sboru, snad jen s tím rozdílem, že nebyly odsouvány, ale přímo rušeny. Stalo se tak vždy po
důkladném zvažování všech možností, ale zejména rizik z konání akce vyplývajících i ve vazbě na
předpokládanou účast hasičské i občanské veřejnosti a možné plynoucí přínosy uspořádané akce. Bez
jakékoliv nadsázky lze konstatovat, že veřejný spolkový život našeho sboru ustal. Ve světlejších
okamžicích roku a za platných hygienických opatření jsme byli účastni několika akcí. 15. května
oslavil 110té výročí založení partnerský sbor z Chrzelic. Akce se zúčastnila pětičlenná delegace
sboru s praporem, která našim přátelům předala pozdravy podpory našich členů a obraz Radslavic,
namalovaný našim členem Aloisem Šmídem. Na pozvání ředitele HZS OLK ÚO Přerov Ing. Čočka
se dva členové s vozidlem CAS K24 Liaz zúčastnili slavnostního otevření nové stanice HZS
v Přerově. Dva členové se zúčastnili slavnostního předání a žehnání nové CAS ve Velké Bystřici.
K těm několika málo veselejším událostem roku patří přivítání do života dětí našich členů Jakuba
Veselého, Vanesy Mikulíkové a Julie Svozílkové. Do chomoutu jsme letos postupně doprovodili
Tomáše Říhu a Jiřího Hrdličku. Sbor k 31. 12. 2020 čítá 118 členů. Na poslední cestě jsme letos
doprovodili našeho člena a zasloužilého hasiče Stanislava Jemelíka, svou účastí na posledním
rozloučení jsme vzdali hold Marianě Ontkaninové, bývalé starostce obce Zlaté a Stanislavu Hučínovi
z Veselíčka. Zřejmě poprvé za celou historii sboru se nekonala jeho výroční valná hromada. Nejprve
byla zrušena tradiční oslava sv. Floriana spojená s valnou hromadou v květnu, v tomto roce dokonce
plánovaná jako okrsková akce, a následně i Štěpánská výroční valná hromada, neboť vládní opatření
shromáždění tak velkého počtu osob zakazovala. Obdobný vývoj měla i jednání hasičů na všech
jejich úrovních. Covidová situace nezasáhla do konání výroční valných hromad okolních sborů na
přelomu roku 2019/2020, kterých se zástupci našeho sboru tradičně účastnili. Taktéž proběhla
výroční valná hromada okrsku Pavlovice, na které byli zvoleni jeho noví funkcionáři. Starostou
okrsku zůstal Jiří Janáček, členy aktivu z našeho sboru jsou Svatopluk Libigr, Jiří Vyňuchal a Martin
Kudrna. Okrsek stihl i jednu schůzi Aktivu 22.července v Radslavicich. To na okresní úrovni byly již
situace komplikovanější. Shromáždění delegátů sborů, plánované na 28. 3. v Tupci bylo zrušeno, ale
nakonec se jej podařilo uskutečnit 19. září v Jezernici. Byly na něm zvoleny nové orgány OSH
Přerov. Starostou OSH byl zvolen br. Ing. Radek Hlavinka, jeho náměstky Vít Volek, Pavel
Nádvorník a Alois Prokeš. Z našeho sboru je Jiří Janáček členem VV OSH a Svatopluk Libigr
členem Okresní odborné rady mládeže. Sjezd SH ČMS, plánovaný na červenec 2020, se do konce
roku uskutečnit nepodařilo. Volby orgánu také proběhly v MAS Moravská brána, které je náš sbor
členem. Výbor se ke svým jednáním sešel 9 krát a snažil se organizovat činnost sboru podle aktuální
pandemické situace.
Finanční hospodaření sboru kopírovalo obecné dění. Standardní příjmy z kulturních a
sportovních akcí samozřejmě chybí, stejně jako jejich sponzorská podpora. Sboru se však podařilo na
základě zpracovaných žádostí příjmovou stranu rozpočtu přeci jen vylepšit. Od obce Radslavice sbor
čerpal dotaci 26 tis. Kč, z Hasičského fondu Nadace Agrofert 30 tis Kč, prostřednictvím SH ČMS na
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volnočasové aktivity a MTZ mladých hasičů 3900 Kč a v samém závěru roku uspěl při vyhodnocení
grantu Povodí Moravy a podepsal smlouvu na 34 500 Kč, které využije k naplnění záměru
projektové žádosti v roce 2021. Celkové příjmy za rok 2020 činily 109 884,16 Kč, výdaje pak
147 680,37 Kč. Hospodaření roku 2020 tedy skončilo schodkem ve výši 37 793,21 Kč. Prostředky
z poskytnutých grantů byly většinou vázány na pořízení věcných prostředků, výstroje a výzbroje. Do
majetku sboru tak v roce 2020 byly pořízeny: televizor LG-4K s úhlopříčkou 123 cm včetně
nástěnného držáku, vakuové dlahy horních a dolních končetin včetně vakuové pumpy a batohu,
vakuová matrace včetně pumpy a batohu, zdravotnický batoh včetně zdravotnického matriálu, jehož
součástí je i kyslíkový přístroj a AMBU vak, proudnice C52 Protek, 2 ks brodících kalhot včetně
obalu, obal na krční límce, dětská sada pro 60m překážek, rozkládací stan a vzduchový polštář
k otevírání vozidel. Významným nákladem roku 2020 je rovněž položka za vyčištění sborového
praporu, který si to po více než 30-ti letech od pořízení určitě zasloužil. Po vyřazení některého
poškozeného nebo nefunkčního majetku tak sbor k 31. 12. 2020 vykazuje majetek ve výši
1.203.663,11 Kč. Členové sboru připravovali podklady pro dotační tituly, na jejichž základě byla
podpořena obec Radslavice. Jednalo se o dotaci na OP, zásah, vybavení a opravy JSDHO v objemu
57576 Kč, dotaci na zajištění akceschopnosti JSDHO – ŘP Jakub Janáček, dotaci na pořízení, tech.
zhodnocení a opravy pož. techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí v částce 56 tis. Kč, za něž
byly pořízeny prostředky pro osvětlení místa zásahu. Nejvýznamnější investicí obce však byl nákup
nového nákladního automobilu IVECO EuroCargo MLC 120E 22/P EVI_D a kontejnerovou
nástavbou JNK CTS 06-33-S PRO, doplněnou o nakládací jeřáb PM8022 v celkové hodnotě 2 329
055,19 Kč. Bezúplatným převodem obec os HZS Olomouckého kraje získala osobní automobil
Škoda Fabia.
Samostatnou kategorii naší práce tvoří práce na zpracování žádostí o dotaci na pořízení nové cisterny
dle výzvy MV-GŘ Hasičského záchranného sboru České republiky „JSDH_V1_2021 - pořízení nebo
rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky“ a po jejím úspěšném vyhodnocení a vybrání
k podpoře na přípravě podkladů pro její úspěšnou administraci vedoucí k jejímu pořízení. Základním
prvkem bylo zpracování technických podmínek nové cisterny, postupná jednání s největšími
dodavateli hasičských vozidel včetně představení jejich výrobků. V neposlední řadě pak obhajoba
projektu nové CAS na půdě zastupitelstva obce. S dotačními tituly obce souvisí i další činnost členů
sboru, jejíž objem se v uplynulém covidovém roce stal dominantní. Byla jí brigádnická činnost
v hasičské zbrojnici. Nejprve to byla příprava prahů výjezdových vrat, s jejich následnou výměnou,
práce při výměně oken a dveří hasičské zbrojnice, úprava dispozice skladu PHM a skladu koňky,
provázená malováním vnitřních prostor hasičské zbrojnice. Tyto činnosti jako rozpracované
přecházejí do roku 2021 stejně jako zahájená výměna svítidel.
Vzhledem ke covidovým okolnostem byla velmi malá pozornost věnována prevenci a propagaci
sboru, navíc limitovaná chybějící vývěsní skříňkou, odstraněnou při rekonstrukci komunikace II/434
a chodníků. Jsou udržovány web a facebook sboru, vzhledem k absenci akcí však vykazují jen malou
návštěvnost. Provedena byla každoroční kontrola RHP.
Covidový rok 2020 redukoval činnost sboru na spolkové minimum. Dařilo se plně a v celém rozsahu
zabezpečit činnost JSDHO a značné úsilí bylo vloženo do prací v hasičskou zbojnici. S redukcí
činností šla ruku v ruce i redukce zapojení a aktivity širšího okruhu členů sboru. Věřím, že
odchodem covidové pandemie přijde nový zájem i chuť našich členů podílet se aktivně na dění ve
sboru. Všem, kteří i za nepříznivých okolností roku 2020 přiložili svou ruku k dílu, patří velké
poděkování. Ať nám nový rok 2021 vrátí plnohodnotný občanský i spolkový život.
4. Seznam sponzorů:
Radslavská přilba- DEVA F-M s.r.o. Frýdek Místek, NORDSTAHL SERVIS s.r.o. Jílové u
Prahy, Velebný & Fam s.r.o. Ústí nad Orlicí
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IČO 49558170

Hasičský večírek – Učík Zahrada Přerov, Moto Morava 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
využití zdrojů a.s., Milan Sušeň, Cukrovar Prosenice, COOP Jednota, Menšík Car Services s.r.o.,
Libor Zich, Potraviny Suchánek, MUDr. Leoš Tichý, Monika Malečková, Dopravní zdravotní služba
Miroslav a Tomáš Padalíkovi s.r.o., Pohostinství na koupališti, Pálenice Pavlovice,
Karel Veselý, MAX SERVIS s.r.o., Miroslav Šindler, Rostislav Zajíc, Restaurace pod kaštany, NOE
s.r.o., Michal Josepčuk, David Štička, Kubanovi, Samp s.r.o., Martin Bouchal, Studio FRESH,

V Radslavicích dne 5.4.2021
Stanislav Jemelík
starosta sboru

