Výroční zpráva jednotky požární ochrany obce
Svojkov za rok 2017
Vážené obecní zastupitelstvo, pane starosto, spoluobčané. Rok 2017 je již za námi a já bych Vás rád
opět informoval o stavu jednotky požární ochrany obce.
Jednotka k tomuto datu čítá 11 členů. Členové jednotky letos absolvovali pravidelné školení odborné
způsobilosti v rozsahu 40 hodin teorie. 5 praktických nácviků. Například, vyproštění vozidla mimo
vozovku, prořez a kácení nebezpečných stromů, požár zemědělské usedlosti, polygon dýchací
techniky. Také nesmíme zapomenout na taktické cvičení, které musí jednotka absolvovat jednou do
roka. V tomto roce proběhlo třídenní taktické cvičení jednotek Libereckého kraje předurčených na
ochranu obyvatelstva. Námětem byla katastrofa, která vyřadila okolní systém IZS nemocnice, stanice
HZS atd. JPO ve spolupráci s ZZS LK, Policií, armádou, Horskou službou, záchranáři – potápěči,
psovody a vojáky v záloze. Postavili na letišti v Hradčanech zázemí pro nasazení složek IZS v terénu –
polní nemocnice, štáb velitele zásahu, hygienické a sociální zázemí pro zasahující. Dále byly dva dny a
hlavně noci cvičeny modelové situace. Naše jednotka se aktivně účastnila hromadné evakuace osob
z hořící budovy, dálkové dopravy vody hadicovým vedením, pátrací akce v terénu po nezvěstné osobě
a pálení uhynulého skotu. V průběhu roku všichni čtyři strojníci a dva velitelé úspěšně absolvovali
povinné pětileté ověření a přezkoušení znalostí na stanici HZS LK v České Lípě. Pilaři prošli
pravidelným osmihodinovým školením práce s motorovou pilou, kterou vede pan Fiala. Nositelé
dýchací techniky se pravidelně 1 x za 3měsíce účastní výcviků v DT. Absolvování odborné přípravy a
školení je vždy zakončeno testem, vše je řádně evidováno a archivováno.
Organizaci brigádnické a společenské činnosti zaštiťuje Sbor dobrovolných hasičů obce Svojkov.
V rámci této činnosti v uplynulém roce proběhla – pomoc se zimním úklidem a posypem, kácení
stromů za pomníkem, úklid příkopů, odstranění náletů ze Svojkovského hradu a prořez cest.
Samozřejmostí je organizace společenských akcí, ať samostatně nebo ve spolupráci s OÚ. Jedná se
zejména o stavbu zázemí, zajištění občerstvení, organizaci parkování. Většina členů jednotky je
součástí SDH. Prostředky, které sbor za rok svou činností získal. Jsou investovány do vybavení dílny,
zázemí jednotky, úprav techniky a dětského hasičského kroužku. Které využívá jak SDH tak i obecní
jednotka.
Na technice probíhají práce ve všech směrech. PS 8 je umístěna v č.p. 13. Zde proběhla pouze běžná
kontrola. Na PS 12 probíhá generální oprava zapalování dobíjení a celková revize elektroinstalace.
CAS 16 V3S dostala nové lano navijáku a vodící kladky. Bylo dokončeno zakrytování prostor kolem
čerpadla a vyroben informační panel s ukazateli provozních údajů. Proběhla také úprava výfukového
potrubí, které nyní vyhřívá prostor kolem čerpadla. V3S nyní do konce ledna provizorně parkuje
v garáži č.p. 13. Na CAS 24 RTHP „trambus“ pokračovaly do poloviny roku práce na nástavbě.
Zejména v její přední části. Byly zde vyměněny dveře pro lepší přístup a vytvořeny odkládací prostory
a šuplíkový systém. Druhá polovina roku se nesla v rámci příprav na lakování. X-krát tmelení,
broušení, zakrývání. Oprava lemů kabiny. A v prosinci přišlo velké finále nástřik CAS. Nejprve základní
barva, poté bílý pruh, body kyt a nakonec finální červená. Lakýrnické práce jsme přenechali panu
Koderovi staršímu, který odvedl výbornou práci. V těchto dnech probíhá nastrojení CAS. Do konce
ledna 2018 pak bude trambus po třech měsících opět přihlášen do výjezdu.

Rozpočet jednotky jsme v roce 2017 využili na údržbu, opravy a úpravy požární techniky; pohonné
hmoty a spoluúčast na dotačním titulu Libereckého kraje. Úspěšně jsme žádali o vybavení na
předurčenost pro ochranu obyvatelstva. Zde jsme pořídili přívěs do 750Kg se základním vybavením
pro tuto předurčenost. V dotačním fondu LK jsme uspěli i s druhou žádostí. O materiál na přípravu a
lakování trambuse. Nesmíme opomenout ani značné prostředky investované SDH Svojkov.
Všechny tyto činnosti jsou směřovány k co nejvyšší efektivitě během zásahu. V letošním roce
jednotka vyjížděla k 5 událostem. Čtyři ostré výjezdy. Duben byl větrný a jednotka byla povolána
k odstranění části stromu spadlého na střechu rekreačního objektu. V květnu si turista zlomil nohu ve
skalách. Zde jednotka vyhledala zraněného a ve spolupráci s leteckou ZZS poskytla první pomoc a
transportovala zraněného k sanitnímu vozu. V červnu technická pomoc otevření domu pro zásah ZZS.
Nejvíce se ukázala výhoda místní jednotky při říjnovém orkánu. Jednotka zasahovala u deseti událostí
na obecním i soukromém majetku. Jednalo se především o zajištění střech poškozených větrem a
odstranění stromů a větví. Během tohoto dne byly hasičské jednotky maximálně vytížené. A dojezd
pomoci odkudkoliv v efektivním čase nereálný. Zde místní jednotka včasným zásahem předešla
mnohem vyšším škodám. Od letošního roku JSDHO evidují i takzvanou činnost. Do této oblasti se
zařazuje práce jednotky, která není spojená s bezprostředním ohrožením. V rámci této činnosti
jednotka provedla prořez hlavní cesty skrz Svojkov. Zejména ve spolupráci s panem Dindou rizikové
kácení Lípy u nového chodníku, smrku ve středu obce, hrušky v příkopě na odbočce k Ovčím
pastvinám. Ve spolupráci s HZS kácení břízy mezi autobusovou zastávkou a restaurací Zámeček.
Pomoc s odstraňováním sněhových převisů a rampouchů na obecních budovách a školce. Prořez
hlavní cesty na Nových domcích a kácení nebezpečných stromů za hradem.
Do nadcházejícího roku 2018 máme již řadu vytyčených cílů. Zejména dokončení prací na trambusu a
jeho slavnostní předání obci. Zavedení elektronické evidence kontrol vybavení a činnosti v aplikaci
port.all. Pořízení elektrocentrály a dalšího užitečného vybavení OOb. Proškolení a získání nových
obsluh motorových pil. A také pravidelné každoroční povinnosti - dvouleté ověření zdravotní
způsobilosti, 40 hodin odborné způsobilosti, 8h. motorových pil, praktické výcviky, výcviky v dýchací
technice, taktické cvičení, technická prohlídka vozidel, údržba a kontroly svěřeného vybavení. Účast
v dotačních titulech zejména fondu PO Libereckého kraje. Samozřejmostí je zapojení členů jednotky
do společenských akcí a brigád pořádaných SDH za účelem kvalitního života a prostředí v obci.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Svojkov děkuje zastupitelstvu i spoluobčanům za podporu.
Přeji Vám všem do roku 2018 zdraví, spokojenost a krásné chvíle prožité v naší obci. Chceme Vás
ujistit, že v těžkých chvílích jsou zde lidé, připraveni Vám kdykoliv pomoci.
Ohni zmar!
V Svojkově 5.ledna 2018
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