
 

                                   Činnost jednotky v roce 2009 
 
Činnost jednotky v letošním roce byla opět velmi pestrá a bohatá. Jednotka se podílela na mnoha 
různých akcích, jak kulturních, tak i odborných a v neposlední řadě bohužel i zásahové činnosti. 
Práce jednotky by se dala rozdělit do více skupin. Jako první to jsou zásahy a technické pomoci. 
Dne 20. ledna to byla technická pomoc ve družstvu Lukrom, 
30. ledna požár komínového tělesa na obchodním domě, 
13. března technická pomoc odstranění nečistot ze silniční komunikace v části obce Katernice, 
4. dubna technická pomoc čištění propustí pod komunikací nové cesty směrem na Žlutavu a pod 
komunikací směrem na Napajedla, 
9. dubna technická pomoc očištění mostku na Dolině u obchodu, 
30. dubna technická pomoc odstranění překážky ze silniční komunikace vedoucí do Napajedel- 
spadené stromy po silném větru, 
27. června, technická pomoc pročištění ucpané kanalizace u rodinného domu v Zádřinoví, 
26. srpna požár suchého porostu u nové silnice směrem na Dolinu. Na místo dorazila i jednotka 
HZS ZLK PS Otrokovice. 
26. září požár travnatého porostu v části obce Pláňavy, 
19. října technická pomoc ve družstvu Lukrom- navážení vody do rezervoáru na Vrchovici, 
28. října technická pomoc odstranění nečistot ze silniční komunikace u Svatých- otevření bočnice 
na nákladním vozidle, došlo k vylití převáženého bláta, 
25. listopadu technická pomoc odstranění nečistot ze silniční komunikace u Svatých, 
28. listopadu.technická pomoc čištění propustí u Svatých a na cestě vedoucí z Pláňav na Dolinu, 
5. prosince technická pomoc čištění propustí na Hradskou a dokončení na cestě z Pláňav směrem na 
Dolinu. 
Mezi další činnost jednotky patří různá školení, přednášky, požární dozory, sport a mnoho dalších. 
Jako první byla přednáška v klubu seniorů dne 23. února kterou provedl vel. JSDH. 
23. května provedla jednotka požární dozor při akci Pohádkový les. Ve stejný den se několik členů 
jednotky účastnilo speciálního školení CO. 
5. června provedla jednotka ukázku při Dětském dni, kde předvedla záchranu osoby z hořící 
budovy. Jednotka setrvala po celou dobu Dětského dne a seznámila děti s vybavením a prací hasičů. 
6. června proběhla na místním fotbalovém hřišti okrsková soutěž, na které jsme obsadili 3. místo, 
20. června provedla jednotka požární dozor na modelářské akci s názvem Model air show, 
4. července jsme se zúčastnili 115. výročí založení SDH Oldřichovice, kde jsme vystavili náš DA, 
14. července nás navštívila p.Gabriela Dvorníková, redaktorka Zlínského deníku, která napsala 
článek o našem SDH do seriálu Lidé sv. Floriána, 
18. července jsme se zúčastnili fotbalového turnaje v obci Soběsuky. Bohužel turnaj přerušil silný a 
vytrvalý déšť. 
Jako každým rokem tak i letos jsme vypomáhali při organizování a pořadatelské činnosti při 
automobilové soutěži Barum rally. 
26. srpna jsme monitorovali požární nádrž na Pláňavách, kde nám velmi pomohl náš kamarád, 
potápěč David Králík. Nádrž nám změřil, vyfotil a následně i vyčistil při druhém ponoru. 
5. září.se konal fotbalový Turnaj o bečku piva. Na tomto turnaji nemohl chybět ani výběr 
halenkovických hasičů. 
14. listopadu.jsme opět vypomohli při stavění vánočního stromu v centru obce. 
Jako poslední velkou akcí pro jednotku byl kurz nositelů dýchací techniky. Tohoto kurzu se 
zúčastnilo 9 členů jednotky. Tento kurz se skládal ze 3 sezení a byl ukončen závěrečnými 
zkouškami. Jako první byl písemný test, dále ústní pohovor a nakonec praktická zkouška, kdy 
dvoučlenné skupiny musely najít v prostoru schovanou figurínu a vytáhnout ven. Tento úkol byl 
ztížen tím, že hasiči měli zaslepené průzory na maskách. 
 
 



Naše jednotka dostala také letos mnoho nového vybavení. 
V letošním roce byla provedena vestavba do DA Opel Movano. Vozidlo je nyní vybaveno zejména 
k technickým zásahům a jako doplňující automobil k CAS, kde se již další vybavení nevejde. 
V letošním roce jsme také obdrželi celkem 10 kompletů lehkých zásahových oděvů Bushfire a 10 
párů zásahových bot Špeciál. Toto vybavení jsme obdrželi jako státní dotaci. 
K novému vybavení z letošního rozpočtu z obce patří Motorové kalové čerpadlo Heron o výtlaku 
1300l/min, elektrocentrála Heron na 230V, 15 párů zásahových rukavic Caroline od firmy Holík, 
sekací sekera a dřevorubecká lopatka Fiskars. 
Dalším vybavením jednotky jsou 2 halogenové svítilny, které sboru daroval p. Josef Janeček ml. 
Nakonec nejnovějším vybavením jednotky jsou 4 dýchací přístroje Saturn S7, které jsme obdrželi 
bezplatným převodem od JSDH Napajedla a 4 kusy ochranných masek CM 6, které jsme obdrželi 
od JSDH Otrokovice jako dlouhodobou zápůjčku. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se starají o svěřenou techniku, účastní se akcí 
sboru a jsou po ruce vždy, když je někdo potřebuje. 
 
 
                                                                                                                  


