
Zpáva o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce Halenkovice za rok 2012 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Halenkovice se skládá z 24 členů. V užívání má stále 

techniku CAS 32 Tatra 138 a DA Opel movano. Činnost jednotky se dá rozdělit do mnoha 

odvětví. Členové se zúčastňují různých výcviků a školení, někteří se zabývají požárním 

sportem a samozřejmě v neposlední řadě vyjíždí k různým událostem ať už požárům, nebo k  

technickým pomocem, vypomáhají také na žádost starosty obce. 

Nyní mi dovolte abych vás seznámil činnostmi vykonanými v tomto roce. 

Začnu školením a výcvikem. 

Dne 11. 2. 2012 provedl příslušník HZS ZLK p. Václav Veselý přeškolení členů pro obsluhu 

motorových pil. Přeskoušení bylo ukončeno závěrečným testem, který všichni splnili. 

HZS pořádá pravidelné kurzy pro strojníky a velitele. Naše jednotka využila této možnosti a 

vyslala na každý kurz po dvou členech. Oba kurzy se uskutečnily na PS v Otrokovicích. Do 

kurzu strojníků byli přihlášeni členové Filip Juřena a Marek Bláha, do kurzu velitelů družstev 

byli vysláni Jenda Gajdošík a Radek Vlachynský. Všichni členové složili zkoušky úspěšně a 

v jednotce jsou zařazeni na posty svých kvalifikací. 

26. 8. 2012 prošlo 7 členů, nositelů dýchací techniky, výcvikem ve ztížených podmínkách 

v baťově domku ve Zlíně. Výcvik nám umožnil HZS, s vedoucím výcviku, panem Petrem 

Maternou, který má na starosti dobrovolné jednotky. Školení začalo teorií, která proběhla na 

centrální stanici ve Zlíně, následně se jednotka odebrala k samotnému domku. Jedná se o 

klasický baťovský půldomek, který je upraven právě pro výcvik v DT. Po celém domku jsou 

připraveny různé nástrahy, zúžené prostory a jiné pasti, které ztěžují hasičům samotný zásah, 

při kterém musí najít figurínu a vytáhnout ji ven. Zasahující hasiči mají navíc zakryté zorníky 

masky, takže celý průběh výcviku probíhá poslepu. 

Dne 28. 6. 2012 byl u nás zorganizován výcvikový den pro družební a spřátelené JSDH. 

Jednalo se o cvičení na myslivecké chatě Větřák, kterou nám zapůjčilo místní myslivecké 

sdružení. V objektu byli poschováváni figuranti s namaskovanými zraněními. Mezi figuranty 

byli ženy, muži i děti. Úkolem hasičů bylo najít v zakouřeném prostředí všechny osoby vynést 

je ven a poskytnout jim první pomoc. Dalším úkolem bylo najít a vynést 4 tlakové láhve a 

ochlazovat je proudem vody. Tohoto výcviku se zúčastnily jednotky z Halenkovic, Halenkova, 

Otrokovic a Oldřichovic. Dalším výcvikem, kterým prošlo několik členů naší jednotky bylo 

cvičení družebního sboru v Halenkově. Toto cvičení bylo pro nás trochu nezvyklé tím, že se 

jednalo o únik nebezpečné látky. Zasahující hasiči museli použít specialní oblek OPCH a 



v nesnadných podmínkách splnit dané úkoly. Pro nás toto cvičení bylo určitě přínosem 

jelikož, jako jednotka předurčená pro CO, máme v programu i dekontaminaci právě při 

těchto událostech. 

Jednotka se také zabývá prevencí, jak prostřednictvím vstupů v kabelové televizi a na 

webových stránkách, tak i samotnou návštěvou na hasičské zbrojnici. Byli jsme požádáni 

vedením školy o možnost exkurze žáků místní školy na naši hasičskou zbrojnici, která byla 

spojena s projektem PO očima dětí. Žákům bylo předvedeno vybavení a technika jednotky a 

zodpovězeno mnoho dotazů. 

Mezi další, a dá se říci hlavní činnost jednotky, patří výjezdy k různým událostem. V letošním 

roce vyjížděla jednotka k několika zásahům. 

Jako první byl výjezd s CAS na požádání Lukromu na havárii vodovodu, kde hrozilo že budou 

prasata bez vody. Jednota doplnila rezervoár na vodu a vrátila se zpět na základnu. 

17. 3. 2012 byl jednotce vyhlášen poplach na požár polního porostu. Jednotka vyjela s 

technikou CAS i DA. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár trávy v části obce 

Zemanové. Na místo se dostavila i jednotka HZS ZLK PS Otrokovice, Po prolití požářiště se 

jednotka vrátila zpět na základnu. 

Na požádání starosty obce provedli dne 1. 5. 2012 hasiči zalití stromků ve dvou částech obce. 

V měsíci červnu postihly naši obec již tradiční záplavy. 

Dne 12. 6. 2012 vyjela jednotka na pokyn starosty obce k monitorování potoků a propustí. 

Bylo nutné vyčistit rošty od nánosů a uvolnit kanalizaci. Na pomoc byl přizván p. Jiří Pavelka 

s bagrem. 

13. 6. 2012 jsme vyjeli na čerpání vody ze stavby nové čističky odpadních vod. Po odčerpání 

vody , kdy se jednotka vracela zpět na základnu, postihly obec přívalové deště, a části obce 

Svaté, Zemanové a u Ondrového se ocitly pod vodou. Ihned byl povolán zbytek jednotky a 

započaty práce. Bylo třeba očistit rošty vpustě, uvolnit mostek v části obce Kržle, umýt cesty 

a pročistit některé propustě. Všechny tyto práce byly řešeny a oznamovány starostovi obce. 

Jednotka pokračovala i další den a to v čerpání sklepů a studní. 

Dne 28. 10. 2012 vyjela jednotka oběma vozy na odstranění nebezpečného stromu. Po 

příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o nakloněný strom nad hlavní cestu vedoucí 

z Pláňav na Dolinu. Na odstranění byla použita MP. Po bližším ohledání místa bylo zjištěno, 

že se v místě nachází ještě jeden strom, který je naprasklý apod tíhou sněhu by hrozilo jeho 

zlomení. Velitel rozhodl o skácení i tohoto stromu. Po uklizení cesty se jednotka vrátila zpět 

na základnu. 

 

 



Dalšími činnostmi jednotky jsou soutěže, sport, asistence na oslavách a výročích a dozory. 

Jednotka se zúčastnila těchto akcí: 

První byla pohárová soutěž na Žlutavě, kde se umístila na 7 místě z 10 družstev. Na tuto 

soutěž jsme dováželi i vodu s CAS. 

12. 5. 2012 proběhla ve Spytihněvi okrsková soutěž, kde pro nepřízeň počasí proběhly pouze 

útoky. Každé družstvo mělo 2 pokusy. Nakonec jsme skončili na 5 místě ze 7 SDH. 

Další soutěží, které jsme se zúčastnili byla soutěž v požárním útoku v Kostelanech, kde jsme 

po chybě pořadatele opakovali útok a obsadili 4 místo z 9 družstev. 

Dvakrát jsme se podívali za sportem do družebního SDH v Halenkově. Jako první akce byl 

fotbalový turnaj, kde jsme nakonec obsadili 4 místo z 6 týmů. 

Další, a pro nás novou sportovní akcí, bylo TFA kolem horské chaty Kohůtka. Jedná se o 

soutěž, kterou hasič musí vykonat v plné výzbroji s dýchacím přístrojem na zádech jako zátěž. 

Na trati jsou připraveny úkoly, které musí závodník splnit. Jedná se o přenos dvou 

dvacetilitrových kanistrů, vyběhnutí schodiště, 40 úderů 8kg kladivem, proběhnutí 10 

pneumatik, uběhnutí 200m smotání hadice C a přetáhnutí 80kg pneumatiky z traktoru. 

Naším nejlepším závodníkem byl Ondřej Daubner, který skončil na 13. místě z 39 závodníků. 

Další akce, kterých se naše jednotka zúčastnila, jsou výročí založení sborů. V letošním roce to 

byly 3 výročí a to ve Žlutavě, na Nové Dědině a v Napajedlích. 

Na Žlutavě a Nové Dědině proběhla slavnostní schůze a námětové cvičení na kterém 

zasahovali i naši členové. V Napajedlích v odpoledních hodinách proběhla soutěž skládající se 

ze dvou disciplín a to přenosu raněného a požárního útoku přes překážky a s prodloužením 

jednoho proudu. Na této soutěži jsme obsadili krásné 2. místo ze 4 družstev. 

19. 5. 2012 provedla jednotka požární a zdravotní dozor na Výletu do pohádky, kde 

zasahovala u zranění jedné z účinkujících, které byla zavolána i RZP a u dehydrovaného 

dítěte, které si převzala matka. 

Hasiči také provedli ukázku dětem na folklorním táboře, kdy v dýchacích přístrojích 

evakuovali děti z chaty Větřák. Po té si děti prohlédly techniku a pod sprškou vody se řádně 

osvěžily. 

18. 8. 2012 jsme byli požádáni sousedním SDH obce Žlutava o vytvoření lehké pěny při 

příležitosti oslav ocenění Žlutavy v rámci krajského kola soutěže Obec roku. 

Činností jednotky je také údržba techniky a hasičské zbrojnice. V letošním roce se na údržbě 

techniky strávilo nespočet hodin. Naše CAS má sice nový motor, ale začíná se na ní 

projevovat zub času. Začínají problémy s požárními armaturami jako je potrubí čepadlo - 

vodní dělo na nástavbě aj. Čím dál častěji dochází k únikům oleje z podvozkové části. A 

mnoho jiných drobných poruch. V letošním roce bylo vyměněno servo na řízení. Členové 



jednotky se snaží techniku udržet v akceschopném stavu a pravidelně ji prohlíží. Mezi další 

opravy techniky je nutno vzpomenout opravu PPS 12, kterou nám provedl p. Kovařík z Nové 

dědiny. V tuto chvíli stříkačka pracuje jak by měla a slouží jak mužům, tak i družstvu žen a 

dětí. 

Halenkovičtí hasiči letos provedli také několik napuštění bazénů, kropili trať na motokrosu ve 

Žlutavě. Tyto akce byly za finanční úplatu, za kterou po dohodě s panem starostou byly 

nakoupeny pohonné hmoty.  

Nakonec zprávy mi dovolte, abych poděkoval všem členům jednotky, za jejich přístup a 

nasazení ve svém volném čase, panu starostovi a vedení obce za jejich vstřícné jednání a 

vzájemnou spolupráci. 

Děkuji za pozornost. 


