
Počet členů:

1

1

1

1

5

9

18
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MP

první 

pomoc
technik

IMZ 

Vyprošť.

1. Dolák Jaroslav hasič 1 1 1 1

2. Gbelec David velitel družstva 1 1 1 1

3. Halíř Petr řidič - strojník 1 1

4. Hlavinka Jiří hasič 1 1 1

5. Hlavinka Roman velitel družstva 1 1 1 1 1 1

6. Konečný Tomáš hasič 1 1 1

7. Lochman Petr hasič 1 1

8. Maksant Čestmír hasič 1 1 1 1

Zásahová jednotka  měla k 31.12.2012 18 členů a oproti roku 2011 došlo pouze k jediné změně -z jednotky 

odešel Radek Novotný.    

     V únoru 2012 jsme já a Roman Hlavinka absolvovali strojnický kurz.

Jiří Hlavinka, Tomáš Konečný, Čestmír Maksant, Vladimír Sach, 

Jaroslav Dolák, Michal Pluskal, Petr Lochman, Petr Zapletal a Ondřej 

Vychodil

Rostislav Šulla, Petr Nakládal, Zdeněk Šlichta, Petr Halíř, Ondřej Šulla

Roman Hlavinka

Kurzy a školení

7. března 2012 jsem pozval do naší obce pana doktora Brázdila ze zdravotnické záchranné služby

Olomouckého kraje, aby proškolil členy naší jednotky z poskytování první pomoci. Možnost zúčastnit se

tohoto školení měli i všichni členové SDH se svými rodinami. Ti, kteří přišli určitě nelitovali. Výklad doktora

Brázdila byl velice zajímavý a pro všechny přítomné velmi poučný. Toto školení se pokusím uspořádat znovu

příští rok na jaře.

Jiří Osyka

řidič - strojník:

velitel družstva a technik

Kurzy a školení 

Celkem:

Michal Vláčil

ZPRÁVA PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU 

O ČINNOSTI JSDHO SENICE NA HANÉ ZA ROK 2012

Složení zásahové jednotky k 31.12.2012

hasič:

zástupce velitele ZJ:

velitel družstva 

velitel ZJ:

Funkce:

David Gbelec

Jména:

funkce:Č. Příjmení a jméno:

18. 2. 2012 se Petr Halíř a Rostislav a Ondra Šullovi zúčastnili cyklické odborné přípravy strojníků v délce 8

hodin a ve dnech 24. - 25. února 2012 se velitelé družstev David Gbelec a Michal Vláčil zúčastnili cyklické

odborné přípravy v délce 16 hodin u HZS Olomouckého kraje.  

     Účastí na kurzech a školení jsme strávili celkem 157 hodin. 



9. Nakládal Petr řidič - strojník 1

10. Osyka Jiří velitel jednotky 1 1 1 1 1

11. Pluskal Michal hasič 1 1 1

12. Sach Vladimír hasič 1 1 1 1

13. Šlichta Zdeněk hasič 1

14. Šulla Ondřej hasič 1 1

15. Šulla Rostislav řidič - strojník 1

16. Vláčil Michal velitel družstva 1 1 1 1 1

17. Vychodil Ondřej hasič 1 1

18. Zapletal Petr hasič 1 1 1

4 7 13 4 12 1 14

S ohledem na novou zásahovou činnost naší jednotky, kterou je poskytování pomoci při dopravních

nehodách včetně vyprošťováním zraněných osob z havarovaných vozidel, jsme začali provádět výcvik

zaměřený na tuto oblast. Na první nácvik jsem pozval příslušníka HZS OLK Ing. Thina, který je velitelem čety

směny B na stanici v Olomouci a působí jako rozhodčí při soutěžích ve vyprošťování. Ten u nás na zbrojnici

provedl školení a poté vedl praktický výcvik s hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Další výcviky jsme již

prováděli sami. V tomto výcviku budeme pokračovat, protože při zásahu u dopravní nehody musí každý 

přesně vědět co a jakým způsobem má dělat. Jde totiž bezprostředně o lidské zdraví a životy. 

    Jako každým rokem probíhaly kondiční jízdy a výcvik s dýchací technikou prováděný formou cvičení.

25. srpna 2012 jsme v rámci oslav 120. výročí založení SDH v Senici na Hané zorganizovali velké taktické

cvičení jak pro naši jednotku, tak pro jednotky z okrsku Senice na Hané. Námětem cvičení byl scénář, kdy v

kuchyni mateřské školy došlo k požáru a došlo k silnému zakouření celého objektu. Ve třídách zůstalo

uvězněno několik dětí a dvě těžce zraněné kuchařky. V kuchyní blízko ohniska požáru se nacházely dvě

propanbutanové lahve. Na místo byla vyslána naše jednotka s cisternou, dopravním a technickým

automobilem a dále jednotky ze Seničky, Vilémova, Bílska a Odrlic. Naše jednotka provedla vypnutí

elektrického proudu a přívodu plynu do budovy, vyhledávání a záchranu 7 osob včetně poskytnutí první

pomoci, nalezení, vynesení a ochlazování PB lahví a odvětrání objektu pomocí přetlakové ventilace. Ostatní

jednotky zřídily čerpací stanoviště u studny na náměstí, prováděly dálkovou dopravu vody hadicovým

vedením a řízení dopravy.

Cvičení

Celkem:

Výcvik jsme v roce 2012 započali z ostra. A to výcvikem s MŘP, kdy jsme pro ZD Senice na Hané káceli

vzrostlé stromy a dřeviny kolem potoka za jejich areálem v Náměšti na Hané. Kácení nám zabralo 5 sobot a

odpracovali jsme 239 hodin. ZD Senice na Hané nám za tuto činnost poskytlo dar na nákup vybavení pro 

použití u dopravních nehod ve výši 36 000,- Kč.

Toto si uvědomuje i HZS OLK, který pořádá každý rok pro jednotky předurčené k zásahům u dopravních

nehod pravidelný výcvik. Vloni se tak stalo 27.10., kdy se 5 členů naší jednotky zúčastnilo instruktážně

metodického zaměstnání v Hamrech na Prostějovsku, zaměřeného právě tuto činnost, kde pod dohledem

zkušených instruktorů utvrzovali své vědomosti a dovednosti. 

Praktický výcvik

    Při praktickém výcviku jsme strávili 305 hodin.

Cvičení bylo velmi poučné hlavně pro jednotky z ostatních sborů okrsku, protože ty se hned tak k nějaké

takové akci nedostanou. A nácvik se vyplatil zejména pro jednotku z Bílska. Akceschopnost jejich členů

prověřil požár, který vypukl v jejich vesnici 9. října loňského roku. Situaci zvládli na jedničku a při našem

příjezdu byla odpojena elektřina a zabezpečeny zásahové cesty tak, že naše jednotka mohla začít rovnou

hasit. Ale i členové naší jednotky si ověřili, že není vůbec jednoduché i za denního světla a bez zakouření

vyhledat děti, které se při požáru (a my už víme, že i při cvičení) umí naprosto bezvadně schovat.



    Přípravou cvičení a účastí na nich jsme strávili 48 hodin.

Poté jsme si museli položit otázku co dál. Nabízely se dvě možnosti. Buďto objekt zastřešit a III. etapu vyřešit

někdy v budoucnu nebo se pokusit o získání financí na dostavbu 1. patra budovy. Všem nám bylo jasné, že 

pokud objekt zastřešíme, už nikdy patro nepostavíme. Peníze bychom snad za pár let sehnali, ale chuť by se

po tom půl roce neustálých brigád hledala už velmi těžko. Pokusili jsme se opět oslovit zastupitele obce a ti

se k nám ani tentokrát neotočili zády. 

Vybraní členové naší jednotky se zúčastnili 18. října taktického cvičení v Litovli s názvem MJM 2012 s

následujícím námětem: Při stáčení nafty z automobilové cisterny do čerpací stanice došlo k požáru a

plameny se šíří z vozidla na velkokapacitní nádrž s motorovou naftou o objemu 200 000 l. Následkem žáru

nastane reakce hnojiva uvnitř nádrže, tím se poruší těsnost nádrže a unikne blíže neurčené množství do

havarijní jímky, kde se smíchá s motorovou naftou a hasební látkou. Zahříváním hnojiva se uvolňuje

amoniak, který spolu se zplodinami hoření vytváří mrak, který je větrem unášen na zastavěnou část Litovle.

Cvičení se spolu s námi zúčastnili profesionální hasiči z Litovle, Uničova a Olomouce a dobrovolní hasiči z 

Náměště na Hané, Třech Dvorů, Loštic, Slavětína a Mohelnice. Cílem cvičení bylo provést záchranné práce při

úniku nebezpečné látky včetně použití protichemických oděvů, zlikvidovat požár velkokapacitní nádrže s

motorovou naftou.

Budování přístavby zbrojnice

vyhledat děti, které se při požáru (a my už víme, že i při cvičení) umí naprosto bezvadně schovat.

Nicméně celá tato akce poskytne důstojné zázemí pro činnost našeho sboru a také významně zhodnotí

obecní majetek, kterým budova hasičské zbrojnice je. Co se týče odpracovaných hodin tak do konce roku

2012 jsme na stavbě strávili 1 580 hodin. I když - někdo pracoval, někdo se fotil a někdo diskutoval.

Na právě promítaných fotografiích vidíte budovu naší zbrojnice. V přízemí zbrojnice není WC, není zde ani

žádné umyvadlo, všechno naše oblečení je v neustálém prachu a špíně, vjezd do garáže pro tatru je v

havarijním stavu apod. Po více jak pětiletém úsilí se nám podařilo splnit jeden velký závazek, který jsme si

dali. A to sehnat finanční prostředky na vybudování důstojného zázemí pro činnost naší jednotky a všechny

ostatní členy sboru, kteří v budově hasičské zbrojnice tráví čas. 

Z rozpočtu obce jsme obdrželi částku 480 000,- na dokoupení materiálu k dostavbě 1. patra přístavby a

navíc v letošním rozpočtu máme přislíbených dalších 220 000,- Kč na zateplení staré i nové budovy a

zhotovení fasády na obou objektech. Pokračovali jsme tedy ve stavebních pracích ať už pršelo, mrzlo nebo

sněžilo a 12. prosince jsme dokončili střechu. Takže nejen že jsme splnili termín, který jsme si dali, ale

dokonce jsme stihli postavit i patro. V současné době jsou namontována vrata a první dvě okna a budeme

pokračovat budováním rozvodů elektřiny a vnitřními omítkami. Na brigády chodí z 95 % členové zásahové

jednotky, zbytek tvoří členové SDH a kupodivu i někteří naši kamarádi z jiných spolků jako je například

házená. Je třeba zde zmínit i několik děvčat, které se starají o to, abychom hladem a žízní neumřeli a když je 

třeba, umí vzít do ruky kolečka nebo se postavit k lopatě. 

Prvním krokem, jak zde zmiňoval již starosta sboru, bylo sehnat finance na rekonstrukci současné garáže na

šatnu a sociální zázemí. To se nám s Davidem po opravdu nepředstavitelně hektických 14-ti dnech

papírování, počítání, jednání a prezentování naštěstí povedlo. Poté nastala fáze druhá. Zajistit prostředky na

vybudování přístavby zbrojnice pro přemístění tatry. Všichni zastupitelé vyjádřili podporu našemu snažení a

rozhodli o uvolnění částky 720000,- Kč na pořízení materiálu na výstavbu prvního nadzemního podlaží

přístavby zbrojnice. My se zavázali provést stavební práce vlastními silami.

8. května jsme se pustili s nadšením do práce a rozběhli jsme tak největší akci od roku 1964, kdy byla

dostavěna současná budova hasičské zbrojnice. Začali jsme kácením lesíku, výkopovými pracemi,

budováním základů, odpadů, základové desky, zděním obvodových zdí až po usazení stropů. Byli jsme velmi 

optimističtí co se týče trvání výstavby. Ovšem s přibývajícími problémy všeho typu se doba výstavby

prodlužovala. Našim cílem bylo mít přízemí do zimy pod střechou. Položení stropů v prvním přízemí

proběhlo až po šesti měsících a to 8.11.2012. 



Další ukázkou bylo opět hašení požáru osobního automobilu pomocí smáčedla. K hašení jsme při ukázce

používali, spolu se speciální proudnicí Rambojet, smáčedlo určené na požáry gumových a syntetických

materiálů. Smáčedlo několikanásobně zvyšuje hasební účinek vody a snižuje tak její spotřebu.  

Propagace požární ochrany

V důsledku maximálního vytížení při výstavbě nové přístavby hasičské zbrojnice jsme prováděli jen

nejnutnější činnosti při údržbě výstroje a výzbroje. Co se týče techniky, tak tady zastal skoro všechnu práci

Rosťa Šulla, kterému upřímně děkuji. O všechna auta tak bylo díky němu postaráno. (Omlouvám se Rosťovi,

ale v mé galerii fotografií jsem bohužel lepší fotku nenašel). Hlavně bylo třeba se postarat o cisternu, které

vzhledem k roku své výroby, kterým je rok 1987, čili 25 let, potřebuje neustálou údržbu a různé opravy. Při 

údržbě techniky a vybavení jsme strávili celkem 87 hodin.

Další akcí, které jsme se zúčastnili, byly oslavy 120. výročí založení SDH v Luběnicích. Ty probíhaly 12. 

července. Tamním obyvatelům jsme předvedli ukázku hašení požárem zasaženého osobního automobilu v

dýchacích přístrojích a naši mladí hasiči tam předvedli jak se správně provádí požární útok.  

Údržba výstroje, výzbroje a techniky

Jako každým rokem i v roce loňském jsme se zúčastňovali různých akcí, abychom jak se říká, dělali dobré

jméno naší obci a propagovali požární ochranu a naši jednotku. První takovou akcí byly 17. června oslavy

115. výročí založení SDH v Bílsku. Po slavnostním průvodu a položení věnce k tamnímu pomníku provedli

vybraní členové naší jednotky pro nás premiérovou ukázku vyproštění zraněné osoby z havarovaného

automobilu. Poté jsme zapůjčili hydraulické nářadí i místním hasičům, aby si práci s ním mohli vyzkoušeli.

Ovšem vrcholnou akcí loňského roku byly oslavy 120. výročí založení našeho vlastního sboru. Na této akci

jsme mohli občanům naší vesnice a širokého okolí předvést, jaké činnosti zvládáme a u jakých typů zásahů

umíme pomoct. Zvolili jsme pro divácké oko již tradiční ukázky. První ukázkou bylo vyproštění zraněné

osoby z havarovaného automobilu. Protože jsme si nechtěli před zraky našich občanů a blízkých udělat

ostudu, ještě den před oslavami jsme trénovali - tedy rozstříhali a zničili jsme jedno osobní auto našeho 

nejmenovaného člena. Nicméně při ostré ukázce se nám troška smůly nevyhla, protože hodinu před ní se

nám porouchal technický automobil. Avšak po rychlém zásahu našeho vrchního strojníka Rosťu - to je on -

se nám podařilo na místo ukázky dojet. Při ukázce samotné jsme předvedli postup vyproštění z boku

havarovaného vozidla, včetně odstranění střechy pro lepší manipulaci s páteřní deskou.

V loňské roce jsme pro obec pracovali jako snad v žádném předešlém roce. Bylo to dáno zejména

budováním nové kanalizace. Velice úzce jsme spolupracovali s firmou Commodum, která kanalizaci v naší

obci buduje. Naše pomoc spočívala v kropení prašných cest, v napouštění kanálů pro tlakové zkoušky a v

neposlední řadě jsme firmě zapůjčovali některé naše vybavení. Mimochodem jen na kropení cest jsme

použili 80 cisteren což je neuvěřitelných 656 000 litrů vody. Musím zde však poznamenat, že firma

Commodum nám na oplátku poskytla své pracovníky s technikou např. bagry pro různé výkopové práce

nebo nákladní auta pro dovoz a odvoz materiálu, stroje na hutnění a pod., což nám ušetřilo nejen spoustu

peněz, ale hlavně spoustu práce. Činností pro obec jsme strávili 180 hodin.

   Celkem jsme těmito akcemi strávili 62 hodin.

Činnost pro obec



Č. Datum: Událost:

1 07.01.12 požár požár střechy sladovny Litovel

2 07.02.12 požár požár nákladního automobilu R35 

3 13.02.12 požár požár odpadu Horka nad Moravou

4 16.02.12 požár požár kotelny Vilémov

5 07.03.12 požár požár chatky Cholina

6 19.03.12 požár požár trávy Odrlice

7 19.03.12 požár požár trávy Příkazy

8 25.03.12 požár požár trávy Nasobůrky 

9 25.03.12 požár požár trávy Křelov

10 02.04.12 požár požár Těšetice

11 09.04.12 požár požár lesa Olbramice

12 28.04.12 požár požár lesa Vilémov

13 26.06.12 planý poplach opalování kabelů Kníničky

14 28.06.12 spolupráce s IZS vyhledávání pohřešované osoby Haňovice

15 02.07.12 technická pomoc úklid nánosů bahna ze silnice Loučka

16 06.07.12 technická pomoc vyčištění koryta řeka a monitoring toku Senice na Hané

17 08.07.12 technická pomoc čerpání vody z přehrazeného potoka Lutín

18 09.07.12 technická pomoc čištění komunikací Senička

19 24.07.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Odrlice

20 26.07.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Senice na Hané

21 28.07.12 požár požár obilí Drahanovice

22 30.07.12 požár požár chaty Chudobín

23 12.08.12 požár požár sena a odpadu Loučany

24 16.08.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Senice na Hané

25 30.08.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Odrlice

26 09.09.12 dopravní nehoda dopravní nehoda R35 - Unčovice

27 24.09.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Vojnice

28 06.10.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Cakov

29 09.10.12 požár požár kotelny Bílsko

30 18.10.12 dopravní nehoda vyproštění osoby Tři Dvory - Pňovice

31 30.10.12 požár požár kotelny Litovel

32 03.11.12 požár požár dodávky Náklo

33 05.11.12 požár požár výkrmny prasat Senice na Hané

34 10.11.12 dopravní nehoda dopravní nehoda Vojnice

35 14.11.12 požár požár dřeva Horka nad Moravou

36 25.11.12 požár výbuch plynu Senice na Hané

37 03.12.12 planý poplach planý poplach Náměšť na Hané

Č. Datum: Událost:

1 07.01.12 požár požár střechy sladovny Litovel

2 07.02.12 požár požár nákladního automobilu R35 

3 13.02.12 požár požár odpadu Horka nad Moravou

4 16.02.12 požár požár kotelny Vilémov

5 07.03.12 požár požár chatky Cholina

6 19.03.12 požár požár trávy Odrlice

7 19.03.12 požár požár trávy Příkazy

8 25.03.12 požár požár trávy Nasobůrky 

9 25.03.12 požár požár trávy Křelov

10 02.04.12 požár požár Těšetice

11 09.04.12 požár požár lesa Olbramice

12 28.04.12 požár požár lesa Vilémov

13 28.07.12 požár požár obilí Drahanovice

Z toho bylo 21 výjezdů k požárům. Jak můžete vidět v tabulce k požárům jsme nejčastěji vyjížděli v měsíci

březnu a to k 5ti požárům. 

peněz, ale hlavně spoustu práce. Činností pro obec jsme strávili 180 hodin.

Zásahová činnost

Činnost: Místo zásahu:

     V roce 2012 měla naše jednotka celkem 37 výjezdů.

Činnost: Místo zásahu:



14 30.07.12 požár požár chaty Chudobín

15 12.08.12 požár požár sena a odpadu Loučany

16 09.10.12 požár požár kotelny Bílsko

17 30.10.12 požár požár kotelny Litovel

18 03.11.12 požár požár dodávky Náklo

19 05.11.12 požár požár výkrmny prasat Senice na Hané

20 14.11.12 požár požár dřeva Horka nad Moravou

21 25.11.12 požár výbuch plynu Senice na Hané

A nyní něco bližšího k vybraným zásahům.

V sobotu 28. 4. 2012 v 16:54 jsme vyjeli s cisternou a DA k požáru lesního porostu ve Vilémově. Po

příjezdu na místo zásahu bylo zřejmé, že to bude na dlouho. Málo kdo z nás viděl někdy takový požár lesa.

Rozdělili jsme se na tři skupiny. První skupina prováděla hašení požáru proti směru jeho šíření za použití

dýchací techniky, druhá skupina prováděla hašení na obvodu požáru (od místa jeho vzniku) a třetí skupina

prováděla dálkovou dopravu vody.

Přes OPIS jsem na pomoc povolal jednotku z Náměště na Hané. Prováděli jsme hašení ohnisek proti

směru jejich šíření. Ze sílícím větrem a postupným rozšiřováním ohnisek bylo potřeba zajistit další síly a

prostředky, proto jsem prostřednictvím OPIS povolal další 2 cisterny. Na místo dorazila jednotka z Bouzova a

Litovle, jejímuž veliteli jsem předal velení. My jsme pokračovali v hašení a v dálkové dopravě vody. Na místo

byly povolány postupně další jednotky, až na místě zasahovalo celkem 10 jednotek. Po úmorném snažení a

obrovské únavě jsme po dohodě s VZ mohli kolem 17 hodiny konečně opustit místo události a vrátit se zpět

na základnu. Požár nakonec spolykal přes 6 hektarů lesa. U zásahu se spotřebovalo celkem 475000 l vody, z

toho naše cisterna dovezla 123000 l. Pro nás se jednalo o nejdelší zásah loňského roku vůbec. Nezastavili 

jsme se 24 hodin.

V neděli 12. 8. 2012 dopoledne jsme po ohlášení ostrahy areálu ZD v Loučanech vyjeli na požár

nepoužívané silážní věže. Při rozřezávání její železné konstrukce zapálily jiskry zbytek sena ve věži. Vyjela 

tedy posádka s TATROU i s DA. Hašení požáru bylo velmi složité, protože do věže byl velmi těžký přístup. Asi 

Po lokalizaci požáru jsme prováděli dohašování ohnisek požáru pomocí dvou C proudů. Postupně se

všechny jednotky vracely zpět na základnu a my jsme po dohodě s VZ zůstali na místě až do ranních hodin.

Po celou noc jsme pokračovali v dohašovaní. Ráno se na místo dostavil revírník a my mu místo zásahu

předali. V případě problémů nás měl kontaktovat. A tak se bohužel také stalo. Po vyčištění techniky a umytí

a pověšení mokrých hadic se rozezněl telefon, a revírník nás informoval že se oheň opět rozhořívá. Po

ohlášení na OPIS a příjezdu na místo jsme zjistili, že silný vítr rozfoukal popel a unášel v něm zbylé žhavé

jiskry dál do lesa.

K celkem kurióznímu zásahu jsme vyjeli 7.2.2012. Byli jsme OPIS HZS OLK vysláni k požáru nákladního

automobilu na dálnici R35 u motorestu Křepelka. Vzhledem k faktu, že naše TATRA byla toho času v servisu,

vyjel pouze TA. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že se jedná o požár zadního kola přívěsu

převážejícího prasata. Na místě již byla jednotka z Olomouce která požár lokalizovala. Bylo nutné z přívěsu

prasata vyhnat ven, aby byl požár dohašen a zlikvidován. Společně s jednotkou ze Skrbeně a s příslušníky

policie ČR jsme z žebříků postavili provizorní ohrádku, kam jsme se prasata snažili nahnat. Velkou výhodou

bylo, že máme v jednotce jednoho člena speciálně vyškoleného na tuto činnost. Prasata byla poté přeložena

na náhradní vozidlo a odvezena na původní místo určení.

Jako by se to pomalu stávalo pravidlem, i vloni se stejně jako v roce 2011, na velikonoční pondělí

rozezněla v naší obci siréna. Pár minut po poledni nám OPIS vyhlásilo poplach na požár popelnice v

Olbramicích. K místu události tentokráte vyjela pouze TATRA. Jaké bylo ale nemilé překvapení, když jsme na

místě zjistili, že místo popelnice hoří les, a oheň se postupně šíří až na plochu 1 ha. Naše jednotka prováděla

hašení hořícího lesního porostu, rozhrabávání ohnisek požáru a jejich prolévání vodou za použití smáčedla.

Na místě zasahovalo celkem 9 jednotek. Po třech hodinách se podařilo požár zlikvidovat.



Č. Datum: Událost:

1 09.09.12 dopravní nehoda dopravní nehoda R35 - Unčovice

2 18.10.12 dopravní nehoda vyproštění osoby Tři Dvory - Pňovice

3 10.11.12 dopravní nehoda dopravní nehoda Vojnice

Bohužel po 40 minutách od našeho návratu se rozezněla siréna znovu a my se na místo museli vrátit. I přes

provedená měření došlo k opětovnému rozhoření jednoho dřevěného světlíku. Na hašení jsme nasadili

jeden C proud zevnitř objektu a druhý C proud ze střechy. Po pěti minutách jsme požár lokalizovali a po další

hodině byl požár zlikvidován. 

     Dalším typem zásahů byly dopravní nehody. K těm jsme v loňském roce vyjeli celkem 3x.

V pondělí 5. 11. 2012 vyjela naše jednotka na požár vepřína v areálu místního ZD Senice na Hané.

Tentokráte ze zbrojnice vyjelo vše co mělo kola. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že se jedná o hořící

střechu výkrmny prasat. Šlo o střechu pokrytou plechem, pod kterým byly nosné trámy a vatová izolace.

Střecha byla zasažena asi z 1/4. Pro vstup do objektu jsme museli vyrazit dveře. Provedeným průzkumem

jsme zjistili, že vnitřek objektu je rozdělen pomocí betonové zdi na dvě části. Jedna část byla jen zakouřena a

ve druhé části hořela střecha. Z této části objektu jsme začali provádět evakuaci asi 30ti prasat. Bočními 

dvířky objektu jsme protáhli jeden proud C a prováděli jsme hašení střechy zevnitř objektu. Druhý proud byl

nasazen na střeše. 

V pondělí 30. 7. 2012 odpoledne, nám operační středisko vyhlásilo poplach na požár kiosku na hřišti v

Chudobíně. K požáru vyjela jen Tatra. Na místě události již byly v době našeho příjezdu jednotky z Litovle a

Třech Dvorů. Prováděli jsme hašení střechy kiosku o rozměrech 10 x 6 m, doplňování vody a následně pak

pomoc při rozebírání konstrukcí. Škoda se vyšplhala na 500 tisíc korun. Příčinou požáru bylo úmyslné

zapálení nezletilou osobou.

V neděli 9. 9. 2012 večer nám OPIS vyhlásilo poplach na dopravní nehodu dodávky na rychlostní silnici

R35 poblíž Unčovic. Po našem příjezdu byla již na místě jednotka z Litovle a osoby z havarovaného

automobilu byly mimo vozidlo a v péči ZZS. Ve vozidle, kterému v plné rychlosti praskla pneumatika,

cestovaly tři osoby. Dvě byly zraněny lehce a jedna těžce. Dodávka prorazila svodidla a skončila v

tedy posádka s TATROU i s DA. Hašení požáru bylo velmi složité, protože do věže byl velmi těžký přístup. Asi 

po dvou hodinách se nám pomocí jednoho C proudu a smáčedla podařilo požár zlikvidovat. 

Na zbylých částech zdemolovaného stropu ještě dohořívaly dřevěné desky a trocha sena. Desky a seno

jsme vynesli na dvůr. Výbuchem byla poškozena všechna plastová okna ve dvoře (od rozbitých výplní až po

vyražení celých rámů). Dále jsme provedli průzkum v místnostech v 1. patře nad místem výbuchu. Jedna z

místností byla značně zakouřena a proto jsme ji odvětrali. Žádná z místností nad místem výbuchu nejevila

známky poškození - kromě okenních rámů a výplní. Po příjezdu příslušníka pro ZPP, který zadokumentoval

místo události, jsme provedli odstranění nestabilních částí poškozeného stropu a vynesení vybavení z

poškozené místnosti. Bylo veliké štěstí, že se při výbuchu nikomu nic nestalo.

Po příjezdu dalších jednotek jsme pokračovali ve spolupráci s místními zaměstnanci s evakuací prasat,

nasadili jsme z vchodové části objektu přetlakovou ventilaci, rozebírali jsme střešní konstrukci, dohašovali

jsme ohniska požáru a pomocí elektrocentrály a osvětlovacího stožáru jsme osvětlovali místo zásahu.

Naštěstí uhynulo pouze jedno prase. Po důkladné kontrole teploty střechy pomocí laserového

bezkontaktního teploměru provedené jednotkou z Litovle a ohlášení likvidaci požáru na OPIS jsme se vrátili

zpět na základnu.

V noci ze soboty 24. na neděli 25. 11. 2012 v 1:10 minut nás probudil poplach. Podle sms se jednalo o

požár kůlny u domu v Senici na Hané v ulici Havlíčkova. Uvnitř byla navíc hlášena propanbutanová lahev.

Vyjela TATRA a TA a na místo zásahu byly taktéž povolány jednotky z Litovle a Náměště na Hané. Po příjezdu 

na místo zásahu jsme zjistili, že na místě došlo k výbuchu plynu v hospodářské místnosti v přístavku

rodinného domu. Na místě byla jedna 10 kg PB lahev připojená ke sporáku - tu jsme zastavili, odpojili od

spotřebiče a vynesli na dvůr - a jedna 2 kg PB lahev samostatně stojící, kterou jsme taktéž vynesli. V 

místnosti kde se PB lahve nacházely spadla vlivem tlakových účinků výbuchu převážná část stropu. 

Činnost: Místo zásahu:



Dalších 10 výjezdů činily technické pomoci:
Č. Datum: Událost:

1 02.07.12 technická pomoc úklid nánosů bahna ze silnice Loučka

2 08.07.12 technická pomoc čerpání vody z přehrazeného potoka Lutín

3 09.07.12 technická pomoc čištění komunikací Senička

4 24.07.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Odrlice

5 26.07.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Senice na Hané

6 16.08.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Senice na Hané

7 30.08.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Odrlice

8 24.09.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Vojnice

9 06.10.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Cakov

10 06.07.12 technická pomoc vyčištění koryta řeka a monitoring toku Senice na Hané

  Jednalo se o:

  2 x úklid bahna ze silnic

  1 x čerpání vody

  1 x čištění koryta potoka a monitoring toku

  6 x likvidace obtížného hmyzu

Č. Datum: Událost:

1 28.06.12 spolupráce s IZS vyhledávání pohřešované osoby

Č. Datum: Událost:

A to 26.6.2012 do obce Haňovice, kdy se ztratila starší žena trpící vážnou chorobou. Ženu hledalo 35

hasičů ze 4 jednotek a asi 50 dobrovolníků. Po 2 hodinách hledání byla žena nalezena policií ČR - k našemu

údivu - u nás v Senici na Hané.

Činnost:

V pátek 6. 7. 2012 ráno nemohl žádný občan naší obce nezpozorovat, že v ovzduší poletuje cosi nevábně

vonícího. Kolem desáté hodiny ranní jsme na žádost starosty naší obce vyjeli k úniku nebezpečné látky do

potoka Blata, protékajícím naší obcí. Vlivem technické havárie (v noci před naším zásahem) do něj uniklo ze

ZD v obci Senička přes 400 m3 kejdy. Naše jednotka prováděla monitoring toku a spolupracovala s

pracovníky životního prostředí ORP Litovel. Únik kejdy měl na svědomí úhyn několika druhů ryb včetně

chráněné střevle potoční i dalších živočichů. Podle Povodí Moravy havárie zničila veškerý život v říčce asi na

15 kilometrech toku. Celou tuto událost řešily jednotky HZS ještě několik následujících dní.

K planému poplachu jsme vyjeli celkem 2x - a to 1 do Kníniček a jednou do Náměště na Hané.

Haňovice

cestovaly tři osoby. Dvě byly zraněny lehce a jedna těžce. Dodávka prorazila svodidla a skončila v

kotrmelcích v poli mimo dálnici. Z fotek je patrné, že cestující měli obrovské štěstí, že nehodu přežili.

Místo zásahu:Činnost:

V Jednom případě jsme vyjeli taktéž ke spolupráci se složkami IZS. 

18. 10. 2012 v 18:10 jsme vyjeli k dopravní nehodě na silnici mezi Třemi Dvory a Pňovicemi. Vyjela  Tatra a 

TA. Po příjezdu na místo zásahu byla už na místě jednotka z Litovle společně se zdravotní záchrannou

službou. Vážně zraněný řidič byl již z vozidla vyproštěn a ZZS prováděla jeho resuscitaci. Naše jednotka

provedla zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem a pomohla naložit zraněného řidiče do sanitního

vozu. Náraz byl tak silný, že z vozidla se utrhl motor a části vozu byly rozmetány do vzdálenosti 50m.

Místo zásahu:

Při dopravní nehodě ve Vojnicích jsme společně s jednotkou z Olomouce prováděli zabezpečení místa

nehody a vyhledávání řidiče, který z místa nehody utekl. Na místě nechal dva svoje spolujezdce, kteří utrpěli

naštěstí jen lehká zranění.

Činnost:

Místo zásahu:



1 26.06.12 planý poplach opalování kabelů Kníničky

2 03.12.12 planý poplach planý poplach Náměšť na Hané

Č. Datum: Událost:

1 19.03.12 požár požár trávy Odrlice

2 05.11.12 požár požár výkrmny prasat Senice na Hané

3 25.11.12 požár výbuch plynu Senice na Hané

4 24.07.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Odrlice

5 26.07.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Senice na Hané

6 16.08.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Senice na Hané

7 30.08.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Odrlice

8 06.10.12 technická pomoc likvidace obtížného hmyzu Cakov

9 06.07.12 technická pomoc vyčištění koryta řeka a monitoring toku Senice na Hané

A proto chci od srdce poděkovat všem členům jednotky za čas obětovaný naší činnosti, zejména těm

tahounům, kteří se v největší míře zasloužili o dosažení tak vysokého čísla.

Upřímné poděkování patří členům zastupitelstva obce v čele s panem Ing. Michalem Tichým. Tím, že

poskytli prostředky na přístavbu zbrojnice vyjádřili podporu a uznání činnosti naší jednotky, jejímž hlavním

posláním je zajišťovat ochranu zdraví, života, majetku a životního prostředí. Nesmírně si vážíme jejich

Pořízené vybavení

V loňském roce jsme tedy v katastru naší obce zasahovali celkem 9x. A to u 3 požárů - požáru trávy v

Odrlicích, požáru výkrmny prasat v Senickém ZD a požáru po výbuchu propanbutanové lahve taktéž v Senici.

Ostatních 6 výjezdů bylo k technickým pomocím.

Rok 2012 nám utkví v paměti jako jeden z těch vůbec nejnáročnějších. Celkový počet hodin strávených

činností v jednotce v loňském roce činí neuvěřitelné číslo 2 893 hodin což je v průměru 160 hodin na jednoho

člena. Je to vůbec nejvyšší číslo za posledních 14 let kdy zastávám funkci velitele jednotky.

Děkuji všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli nám na stavbě, ať už to byla naše děvčata nebo

jiní členové z našeho sboru nebo kamarádi z jiných spolků.

Závěr

Letos činila doba výjezdu jednotky po vyhlášení poplachu necelé 4 minuty, celková délka zásahů byla 76 

hodin, počet odpracovaných hodin všech hasičů u zásahů činil 474 hodin a průměrný počet hasičů na jeden

zásah byl stejný jako vloni a to 5 lidí. U zásahů jsme spotřebovali celkem 252 200 l vody což je necelých 31

cisteren a najeli jsme celkem 712 km. V dýchacích přístrojích jsme pracovali přes 5 hodin a u zásahů se nikdo

nezranil. Tatra vyjela k 26 událostem, TA k 18 událostem a DA k 9 událostem.

Dar od zemědělského družstva v Senici na Hané ve výši 36 572,- Kč byl použit na nákup osobních svítilen,

zachytávačů airbagu, páteřní desky a ručního vyprošťovacího nástroje Hooligan.

Finanční prostředky poskytnuté obcí v roce 2012 byly částečně použity k pořízení přívěsného vozíku za DA

pro převoz požární stříkačky, kalového čerpadla Sigma o výkonu 800 l/min, motorové řetězové pily STIHL,

konzervátoru baterií pro požární techniku, pěnidla, vakuovou pumpu, nářadí a další potřebný materiál.

Činnost: Místo zásahu:

Olomoucký kraj nám vloni poskytl dotace v celkové výši 96 073,- Kč. Z toho bylo 24 000,- Kč určeno na

nákup přívěsného vozíku, 16 000,- Kč na nákup kalového čerpadla, 15 000,- Kč na nákup motorové řetězové

pily, 32 893,- Kč na nákup ostatních věcných prostředků a dalších 8 180,- Kč jako nářadí za refundace členů

zásahové jednotky. 



Děkuji za pozornost.

posláním je zajišťovat ochranu zdraví, života, majetku a životního prostředí. Nesmírně si vážíme jejich

důvěry.

Chtěl bych také poděkovat mým kolegům - příslušníkům Hasičského záchranného sboru Olomouckého

kraje a jeho řediteli plukovníku inženýru Karlu Koláříkovi za podporu naší činnosti a pomoc při řešení

nejrůznějších problémů.

Co se týče plánů na letošní rok - čeká nás spousta a spousta náročné práce při dokončení přístavby

zbrojnice, rekonstrukci garáže a zateplení obou budov, ale i přesto musíme a budeme pokračovat v přípravě,

výcviku a zdokonalování našich schopností pro efektivní poskytování pomoci tam, kde jí bude potřeba.


