Výroční zpráva jednotky požární ochrany obce
Svojkov za rok 2015
Vážené obecní zastupitelstvo, pane starosto, spoluobčané. Rok 2015 utekl, jako voda a já bych Vás
rád opět informoval o dění v jednotce požární ochrany obce. A vizi jednotky na rok 2016.
Jednotka k tomuto datu čítá 11 členů. V loňském roce ukončil členství Jiří Michel. Důvodem bylo
zapojení se do spolkové činnosti v Dolním Pihelu a práce s dětmi v Bukovanském fotbalovém klubu.
Přejeme mu v tomto snažení hodně úspěchů. Pro jednotku tato událost není zásadně ztrátová, jelikož
byl pan Michel řadovým hasičem, který neměl ani vlastní zásahovou výstroj. Zbytek členů letos
absolvovalo pravidelné školení odborné způsobilosti v rozsahu 40 hodin teorie. 5 praktických nácviků.
Například, pomoc osobě po pádu do studny, vyproštění osoby po pádu stromu, bojové rozvinutí při
zásahu na hořící dům, zásah na hořící komín. Dále nesmíme zapomenout na Taktické cvičení, které
musí jednotka absolvovat jednou do roka. V tomto roce,proběhlo taktické cvičení společně se
spřátelenou jednotkou z Grossschönau. Námětem byl zásah na hořící budovu v zámecké zahradě.
Evakuace osob a vyhledání tlakové nádoby s propan butanem. Budova byla kompletně zakouřena a
cvičení probíhalo ve více jak třiceti stupňových horkách. I když to bylo jen cvičení, bylo velice
vyčerpávající. Začátkem roku také absolvovala jednotka školení od pana Holinky na práci
s motorovou pilou, křovinořezem, traktůrkem a sněhovou frézou. Pan Listík v dubnu úspěšně
absolvoval dvoudenní kurz Technik dobrovolných jednotek na stanici HZS v České Lípě. Tento post je
jedním z nejdůležitějších v jednotce, jelikož má na starosti veškeré technické a chemické vybavení
jednotky. 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 činnosti na sebe převzalo Sdružení dobrovolných hasičů obce Svojkov, které
bylo založeno koncem roku 2014. A v roce 2015 se s nadšením pustilo do organizace kulturních akcí,
dětského kroužku, brigád, údržby a oprav techniky. Ať již samostatně nebo ve spolupráci s obcí.
Většina členů jednotky je součástí 41 členů SDH. Jen v krátkosti připomenu, kde všude sdružení
pomáhá obci. Kácení nebezpečných stromů, úklid v dlouhém dole, úklid po pádu stromu v zámecké
zahradě, úklid sněhu v období, kdy byla obec bez zaměstnance, 11 společenských akcí, práce na
technice hasičské i obecní. Ve světle těchto událostí jsem velice rád, že vznikla smlouva mezi SDH a
obcí. Jelikož většina prostředků, které sdružení za rok svou činností získalo, je investována do
vybavení dílny, zázemí jednotky, úprav techniky a dětského hasičského kroužku. Které využívá jak
SDH tak i obecní jednotka a opačně. A tato smlouva jasně stanový pravidla této výborné spolupráce.
Zde naváži na zázemí jednotky. Zbrojnice zásluhou obce i SDH udělala ohromný krok kupředu.
Dodělali jsme ponk, pořídily základní nářadí, získali věšák na zásahové obleky. A započali práce na
potřebné údržbě vozidel. S tím přišli další potřeby vybavení – úhlová bruska, svářečka, atd.
Pořizované z rozpočtu obce určeného pro jednotku nebo z prostředků SDH. Dále také využíváme
malou zbrojnici vedle moštárny, kde parkují přívěsy na stříkačky PS 8 a 12.
Na technice zásluhou zázemí započali práce ve všech směrech. Začněme PS 8, ta byla v tomto roce
využita pouze jednou. Zde proběhla pouze běžná kontrola. PS 12 byla na jaře odzkoušena při kroužku
malých hasičů a opět se porouchala tentokráte soustava zapalování. Nyní jsou koupeny díly a pracuje

se na předělání na modernější bezkontaktní zapalování. Opravu bychom rádi stihli do dubna 2016.
V3S dostala do kabiny nové sedačky. Baterie byly přesunuty do boxu pod kabinou. Byla natažena
nová elektřina zejména na zadní sváděcí alej. Osvětlení pracovního prostoru kolem čerpadla a zádi
vozu. S tím bylo předěláno i elektrické vedení k majákům. Dále se pracovalo na přípravách k výměně
čerpadla za silnější, původem z vozu IFA. Duší tohoto projektu je pan Junek, který navrhl postup prací
i technickou stránku přestavby. Výměna čerpadla samotného probíhala od listopadu do ledna tohoto
roku. Nyní je na voze namontováno nové výkonnější čerpadlo a bude probíhat testování a
dokončovací práce. Chtěli bychom mít auto připravené do začátku léta kdy je teplo sucho a hrozí
požáry v lesích. Trambus prochází také významnou proměnou. Nejprve byly přesunuty baterie z pod
nástavby pod sedadlo mužstva. Dále vyměněny oleje v motoru i převodovkách. Namontována
majáková rampa. Vyměněny roztrhané sedačky a navrhnut a vyroben držák dýchacích přístrojů
v kabině. Obroušena a natřena podlaha v kabině a položeno lino. Jelikož, je trambus přeci jen staršího
roku výroby, rozhodli jsme se přizpůsobit nástavbu dnešním požadavkům a vybavení, které je nutné
do auta uložit. Tyto práce řídí pan Dörner, který je otcem přestavby. V tuto chvíli dokončujeme vrchní
část nástavby kde je nový držák na žebřík plus bedna na nářadí a nosítka. Přestavěna je i zadní partie,
zde jsou větší dveře, žebřík na nástavbu a připravuje se montáž nového nárazníku se svítilnami. Byla
odstraněna nádrž na pěnidlo s přiměšovačem a nahrazena mobilním přiměšovačem s pěnidly
v kanystrech. Veškeré práce se provádějí tak, aby daná technika byla kdykoliv zásahu schopná.
Rozpočet určený pro jednotku byl v tomto roce využit na vybavení zbrojnice; údržbu, opravy a
úpravy požární techniky; pohonné hmoty. Spoluúčast na dotačním titulu Libereckého kraje. Úspěšně
jsme žádali o hadice, savice a košová nosítka. Náš rozpočet opět navýšil finanční dar od firmy
FaureciaExhaust Systems s.r.o. ve výši 10 000 Kč zprostředkovaný panem Kovalou. Nesmíme
opomenout ani značné prostředky investované SDH Svojkov.
Veškeré toto snažení se nese v duchu co nejefektivnější pomoci během zásahu. V letošním roce
jednotka vyjížděla k 3 událostem. V lednu spadlý strom přes cestu u zámecké zahrady. Na konci ledna
planý poplach. Kouř z lesa směrem na Šidlov. V dubnu požár rodinného domu s opakovaným
výjezdem. Kde zasahovala naše jednotka opět první, což je zejména díky rychlému rozvoji požárů
velice důležité. Zásah byl prováděn v dýchací technice pořízené před rokem. Může se zdát, že zásahů
vůči vynaložené práci a prostředkům není mnoho, buďme za to rádi. Je to ovšem i díky činnosti
jednotky a SDH na úseku prevence. Zde bych zmínil výcvik na budově č. p. 13 kde byl zjištěn havarijní
stav komínového tělesa, nebo kácení nebezpečných stromů v obci. Neméně důležitá je znalost
místního katastru a prostředí. Vedoucí k rychlejší lokalizaci a likvidaci události. Toto může poskytnout
pouze místní jednotka.
V nadcházejícím roce 2016 nás čeká krom zavedených i řada nových cílů. Ze zavedených pravidelné
dvouleté ověření zdravotní způsobilosti, 40 hodin odborné způsobilosti, 8 hodin motorových pil,
praktické výcviky, výcviky v dýchací technice, taktické cvičení, technická prohlídka vozidel. Účast
v dotačních titulech zejména fondu PO Libereckého kraje. Zde budeme žádat o zásahové přilby
rukavice a obleky pro zbylé členy jednotky. Dále vzhledem k třem rybníkům a potoku v našem
katastru o nafukovací člun, záchranné vesty a prostředky pro páci na vodní hladině. Samozřejmě
nábor nových hasičů. Novými cíli je dokončení úprav na nástavbě trambusu. Zprovoznění nového
čerpadla V3S. Oslovení místních provozoven. Jejich návštěva a stanovení rizikových faktorů a postupů
pro případný zásah. Zlepšení teoretického výcviku využitím multimediálních informačních technologií
a proškolením členů SDH v základech první pomoci a hasičských znalostí. Prostřednictvím obecního

úřadu oslovení HZSLK o možnosti a předpokladech přechodu jednotky do kategorie JPO III. Jednotky
této kategorie vyjíždí do 10min. jako nyní, ale jejich územní působnost je zpravidla do 10min. jízdy.
Pro obec by to nemělo znamenat zvýšenou finanční zátěž, jelikož výjezdy mimo katastr obce hradí
Liberecký kraj. Naopak jednotka by svým vybavením a výcvikem mohla pomáhat i v blízkém okolí a
získat více zkušeností a praxe. 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 chce poděkovat zastupitelstvu i spoluobčanům za
podporu. Přeji nám všem do roku 2016 zdraví, spokojenost a společné setkání při veselých
událostech. Ať naše jednotka, ač připravená pomoci, nemá důvod k výjezdu.
Ve Svojkově 22. ledna 2016

velitel JSDHO Svojkov Martin Průcha

