SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Zduchovice, IČO: 66324688
Zpráva velitele o činnosti za rok 2019
Na začátku roku jsme se sešli v požární zbrojnici, kde byla provedena kontrola a zprovoznění
techniky. Bylo připraveno nářadí na soutěže, vyzkoušena požární stříkačka a promazány hadicové
spojky.
V květnu proběhl nácvik na okrskovou soutěž.
Okrskové soutěže v Kamýku nad Vltavou se účastnily tři družstva s těmito výsledky:
Muži – 1. místo, Muži nad 35 let – 1. místo, Ženy - 2. místo
Nejlepší štafetový běh na okrsku mela členka našeho sboru Tereza Haintzová v čase 24,01 s.
Naše jedno družstvo žen a jedno mužů se účastnily soutěže v požárním útoku v Dolních Hbitech
s výsledkem: Muži – 6. místo, Ženy – 8. místo
Družstvo žen se dále zúčastnilo soutěže na Jelencích, kde skončilo na 4. místě
V srpnu proběhl nácvik na soutěž v požárním útoku.
V září jsme uspořádali soutěž v požárním útoku „ O pohár starosty obce Zduchovice“
Soutěže se zúčastnilo 10 družstev, z toho 6 družstev mužů a 4 družstva žen.
Výsledky našich dvou družstev mužů nebyla valná: Zduchovice „A“ – 5. místo, Zduchovice „B“ – 6.
Čest sboru zachraňovali ženy, které se umístili na velmi krásném 2. místě.

Závěrem roku se nám podařilo zakoupit novou sportovní stříkačku na soutěže, a to především díky
Ervínu Haintzovi, kterému bych tímto rád poděkoval.
Jako velitele sboru to byl už dlouhou dobu můj sen. Dle našich rozhovorů po jednotlivých soutěžích
doufám, že i některých z Vás.
Nákup silnější stříkačky by měl znamenat konec výmluv na techniku a zahájení důkladné přípravy.
S ohledem na to, že jsme o silnější mašinu tolik bojovali doufám, že nezůstane jen u slov a zlepší se
nejen účast, ale i počet natrénovaných hodin jak u družstev mužů, tak i žen.
Zaškolení a ukázku obsluhy nové stříkačky nám předvedou (v březnu) její původní vlastníci z SDH
Jesenice.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně zúčastňují pořádaných soutěží u nás i mimo obec
a těm kteří nám s uspořádáním akcí pomáhají.
Hodně štěstí a zdraví v novém roce přeji Vám všem i Vašim rodinným příslušníkům.
Děkuji
David Řehoř
velitel SH Zduchovice

Ve Zduchovicích dne 25. ledna 2020

Informace ze zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zduchovice:

Během roku 2019 byla jednotka povolána Záchranným sborem Středočeského kraje k zásahu:
1) Likvidace nahnutých stromů na komunikaci II/118 v katastru obce u Truhlárny (bývalá
rozvodna) – Zásahu se zúčastnili: Jíří Řehoř, David Řehoř, Michal Jirsa, František Vejvoda,
Tomáš Vůcha, Milan Štros
2) Pomoc při odvrácení sebevražedného pokusu na vyhlídce „Altánek“. Po odvrácení sebevraždy
Policií ČR jednotka dohledávala doklady pod skalním výběžkem (vyhlídkou)
Zásahu se zúčastnili: Jíří Řehoř, David Řehoř, Michal Jirsa, František Vejvoda, Tomáš Vůcha
Obecní úřad dovybavil všechny členy jednotky obce zásahovými obleky a obuví. V letošním roku je
v plánu dovybavení jednotky zásahovými rukavicemi.
Členům zásahové jednotky obce, kteří ještě nemají splněnu povinnou zdravotní prohlídku
připomínám, aby tento nedostatek co nejdříve napravili. Poplatek zaplacený za prohlídku uhradí při
odevzdání formuláře Obecní úřad!!!

Pro informaci uvádím, že jsem se účastnil dvoudenního školení „Technika ochrany obyvatelstva“
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, které se konalo minulý rok v Kamenici a zároveň úspěšně
absolvoval závěrečnou zkoušku z odborné způsobilosti. Technik ochrany obyvatelstva je k dispozici
starostovi obce při krizových situacích, jako jsou povodně, chemické nebezpečí, zabezpečení
evakuace obyvatelstva apod.
Zároveň vykonává preventivní činnost v obci.
V případě zájmu je možné zajistit pro občany prezentaci jak se chovat při krizových situacích v obci,
včetně preventivních opatřeních a např. příklady na zajištění majetku občanů.

