
 
 

                   Zpráva o činnosti JSDH Halenkovice           
 
   Tak jako každý rok plní naše jednotka mnoho různých úkolů a činností,   Mezi hlavní činnosti 
jednotky patří  zásahy jak technické tak požáry. V letošním roce zasahovala naše jednotka u 
několika závažných i méně vážných událostí. Jako první mimořádná událost byla technická pomoc 
při zatopení sklepa v RD v části obce Dolní konec. Při tomto zásahu bylo použito čerpadlo 
majitelky domu a pročištění odpadní kanalizace. U události zasahovali 4 členové jednotky.Druhou 
mimořádnou událostí byl dne 29.května požár nízké budovy. Jednalo se o  novostavbu. K  události 
vyjelo 10 členů jednotky oběma vozidly a zasahovali za použití DT. Dorazili také jednotky HZS 
ZLK PS Otrokovice, JSDH Napajedla a JSDH Babice.Tento požár se stal po dlouhé době výraznou 
událostí obce z hlediska rozsahu požáru. Dne 26.srpna byl vyhlášen jednotce poplach na požár 
strniště v části obce Lipové. Poplach byl vyhlášen asi 2 hodiny před odjezdem na hasičský sraz 
PYROCAR v Přibyslavi. K této události dorazili také jednotky HZS ZLK PS Otrokovice, JSDH 
Napajedla a JSDH Babice. Zásahu zúčastnilo 11 členů jednotky. 14. září vyjíždí naše jednotka v 
počtu 10-ti členů na hlášený požár zemědělské usedlosti v části obce Kržle. Po příjezdu na místo 
zjištěno, že se jedná o planý poplach a jednotky se vrátily zpět na své základny. Dne 25.září vyjela 
naše jednotka na hlášený požár lesního a  polního porostu v části obce Kucharica. K této události 
vyjelo 9 členů jednotky. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár rákosu a suché 
trávy. Na místo dorazila i jednotka HZS ZLK PS Otrokovice. 22.listopadu v čase 00:45 vyjela 
jednotka k požáru lesního porostu a hrabanky. Vyskytl se však problém s nalezením přesného místa 
události, jelikož toto místo bylo špatně nahlášeno na KOPIS. Jednotka vyjela v 7 členech a na místo 
dorazila i jednotka HZS ZLK PS Otrokovice. Vyslaná jednotka SDH Napajedla ale místo události 
nenalezla a po spojení s KOPISEM byla odeslána zpět na základnu. Posledním zásahem byl dne 
26.listopadu požár nízké budovy v části obce Pláňavy. K 12-ti členům jednotky našeho sboru 
dorazili také jednotky HZS ZLK PS Otrokovice, JSDH Napajedla a JSDH Otrokovice. Naši hasiči 
zasahovali za použití DT a na místě setrvali až do ranních hodin, kdy si místo požáru převzali 
vyšetřovatelé. O dobré připravenosti jednotky svědčí i fakt, že stále častěji vyjíždí do 5 minut od 
vyhlášení poplachu KOPISEM a vždy v minimálním počtu 7 zasahujících členů. V průměru se 
těchto zásahů účastnilo 9 členů jednotky.  
  Mezi další činnosti jednotky patří různé druhy výcviků, požární dozory, školení a ukázky. 
Dne 23.března proběhl v místní tělocvičně výcvik členů s DT. 21.května provedla jednotka požární 
a zdravotní dozor na jedné z největších akci pořádaných v naší obci a to výletu do pohádky. Další 
akci  s  požárním dozorem byla akce místních modelářů nazvaná Model air show. Dne 2.června 
navštívilo 5 členů jednotky protiplynový polygon ve Valašských Kloboukách, kde si vyzkoušeli 
práci hasičů ve ztížených podmínkách za použití DT. Ve dnech 3-24.června absolvovali na PS Zlín 
noví členové jednotky kurz nositelů dýchací techniky, který všichni zdárně ukončili. 3.července 
jsme se účastnili taktického cvičení v obci Žlutava. 8. července provedli členové jednotky ukázku 
dětem z folklorního tábora na myslivecké chatě Větřák.  Dne 19.září se účastnili 4 naši členové 
školení jednotek předurčených na ochranu obyvatelstva na téma protipovodňové opatření.22.října 
jsme se účastnili požárního cvičení na Domu dětí Sluníčko v Otrokovicích. Toto cvičení pořádalo 
družební SDH Otrokovice. Jednalo se o evakuaci dětí z budovy, která byla zakouřená. Naše 
jednotka zasahovala v 7 členech. 
  Jednotka nadále spolupracuje i s obcí a samotným panem starostou  provádí práce, které o které 
obec požádá. Jedná se zejména o pročišťování různých propustí, umývání cest, čištění retenční 
nádrže a jiné práce. 
  Pro zlepšení akceschopnosti jednotky byly upraveny šatny na hasičské zbrojnici, vyroben 
integrovaný rám na dýchací techniku, který je umístněn přímo v kabině Tatry místo opěradel. 
 Dále bylo nakoupeno nové vybavení, na které jsme obdrželi dotace z kraje ve výši 64 000kč. 
 Jednalo se o 3ks zásahových přileb Gallet, 3 zásahové komplety Zahas, 3 brodící kalhoty, 6 párů 



zásahových rukavic Karoline, 6ks pracovních obleků PS II 4 páry zásahové obuvi a vakuovou 
matraci. 
  Nedílnou součásti činnosti jednotky je údržba techniky a zbrojnice. 
V letošním roce byla vyčištěna a natřena nádrž na vodu na CAS. Nátěr byl proveden bazénovou 
barvou Bisil. Práce na Tatře pokračovaly repasí zadních náprav, kde byly vyměněny ložiska a 
opravena brzdová soustava. Ložisko bylo nutno vyměnit  i na levém předním kole. Dále byl 
vyveden výfuk na horní část nástavby. Tyto opravy byly provedeny svépomocí. Poslední velkou 
opravou na naší CAS byla výměna motoru, kterou provedla firma Mopas Holešov. 
 Opravám bohužel neuniklo ani druhé naše vozidlo a to DA Opel Movano.Na tomto vozidle bylo 
vyměněno ložisko na předním kole a vyměněny kulové čepy. Tuto opravu jsme provedli svépomocí. 
  Členové jednotky se schází i na úklidové práce garáží dílen a šaten. Nakonec mé zprávy mi 
dovolte abych poděkoval všem členům jednotky, kteří se starají o svěřený majetek, obětují svůj 
volný čas a snaží se nadále zdokonalovat v hasičské profesi. Dále bych chtěl poděkovat obecnímu 
zastupitelstvu, radě a v neposlední ředě p. starostovi za vstřícné jednání  a vzájemnou pomoc v naší 
práci Děkuji.   


