
Zpráva za rok 2006 
 

Letošní rok byl pro místní jednotku velmi bohatý po všech stránkách. Rok od roku se naše 
jednotka účastní stále více různých zásahů a technologických pomocí. 
  V letošním roce jsme zasahovali celkem u 6. událostí. 
Jako první to byl požár komínu v rodinném domě č.p. 20 na Kopci. 
Na místo události se dostavila i jednotka z HZS ZLK PS OTROKOVICE se dvěma vozy. 
Členové místní jednotky vypomáhali při likvidaci požáru a čištění komínu. 
  Druhým zásahem bylo čerpání vody ze zatopeného sklepa v rodinném domě manželů 
Vojtíškových č.p. 643. K zatopení došlo díky vytrvalým dešťům  náhlého odtání sněhu. 
Na místo jsme dorazili s technikou CAS32T138. Bylo použito el. Kalové čerpadlo. Hladina 
vody dosahovala 50cm. 
  Třetím a asi největším zásahem tohoto roku bylo čerpání vody z kabelových kanálů 
v podniku a.s. FATRA NAPAJEDLA. V jednotlivých směnách se vystřídalo celkem 14. 
členů místní jednotky. Celkem bylo odpracováno 314hod. 
Na této akci, která trvala od 30. 3. – 4 .4., byla nasazena všechna naše technika. 
Celá událost byla postupně hlášena na operační středisko HZS ZLK. 
  Čtvrtým zásahem bylo, když místní jednotka vyjížděla k požáru seníku v části obce 
Záhumení. Majitelkou seníku byla pí. Mirka Režná. Jednotka se dostavila na místo 
s technikou CAS32T138 v počtu 1+4 do 5 min. od ohlášení události. 
Na místo se dostavily i jednotky HZS ZLK PS OTROKOVICE po 20min a JSDH 
NAPAJEDLA po 35min. Tyto jednotky nezasahovaly a byly ponechány v záloze. 
  Pátým zásahem bylo odstranění spadnutého stromu přes cestu v části obce Hanácké. 
Na místo vyjela jednotka s CAS32T138 ve sníženém počtu 1+2. 
Na odstranění stromu byla použita motorová pila STIHL. Po odstranění stromu byla cesta 
očištěna a znovu zprůjezdněna. 
  Posledním zásahem bylo čerpání vody ze zatopeného sklepa u manželů Vojtáškových 
v části obce Obecnice. Na čerpání bylo použito el. kalové čerpadlo a vyjeto bylo 
s CAS32T138 v počtu 1+3. Bylo odčerpáno 45000l vody. Hladina dosahovala 150cm. 
  Všechny tyto události byly hlášeny na operační středisko a byly zaslány dílčí zprávy o 
zásahu. 
Technologické pomoci 
  Jednotka sboru provedla řadu technologických pomocí. 
Celkem v 5. případech byla navážena voda do družstva na Bábolné, kde hrozilo že budou 
prasata bez vody. 
Ve 4. případech hasiči zalévali nově zasazené stromky na obecních pozemcích. 
Ve 3. případech vyčistili studnu na požádání některých občanů. 
V 1. případě byl propláchnut kanál na Pláňavech a provedeno odklízení sněhu ze střechy 
ZŠ. 
  Mezi další aktivity jednotky patří odborná příprava členů. I v tomto případě jsme nebyli 
pozadu. Jelikož náš sbor má v užívání motorovou pilu, bylo zapotřebí aby si několik členů 
udělalo oprávnění na práci s motorovou pilou v požární ochraně. 
Celkem máme 6 členů, kteří mohou s tímto nářadím pracovat. Dne 11. 8. bylo vyhlášeno 
prověřovací cvičení. Toto cvičení bylo směřováno k likvidaci automobilových vraků 
v autoopravně p. K. Kašíka v části obce Lipové. Po vyhlášení poplachu se dostavilo celkem 
9. členů zásahové jednotky. 



   
Dále se naše jednotka účastnila těchto akcí: 
Provedení požárního dozoru při rekonstrukci bitvy II. světové války o osvobození  města 
NAPAJEDLA. Účast na námětovém cvičení v obci Žlutava, kde byla provedena ukázka 
CAS32T138 a proudnic RAMBOJET a TURBOPROUDNICE. 
  Jako každý rok jsme se účastnili jako pořadatelé při automobilových závodech BARUM 
RALLY. Naposled je účast na soutěžích. Zúčastnili jsme se celkem na třech. Je nutno 
dodat, že se nám vůbec nevyvedly pro naše hrubé chyby. 
  Mezi činnosti hasičů patří také údržba a opravy techniky tak, aby byla schopna k 
okamžitému výjezdu. V letošním roce byly provedeny některé úpravy na naší CAS. 
Jednalo se o namontování nových výstražných světel a lodní sirény. Tyto doplňky byly 
pořízeny pro lepší viditelnost a bezpečnější jízdu k zásahům. 
Dalším doplňkem je kropící lišta namontovaná na přední části vozu. K této liště je přiveden 
suchovod od zrušeného hadicového navijáku. 
 
Nakonec této zprávy bych chtěl poděkovat všem členům jednotky za to, že se podílí na 
dobrém chodu naší zbrojnice, starají se o techniku a vybavení, ale hlavně, že jsou kdykoliv 
připraveni pomoci všem, kteří to potřebují. Dále bych chtěl poděkovat bývalému panu 
starostovi za velmi dobrou spolupráci a zároveň se těším na spolupráci s novým starostou 
obce. 
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