Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Dubá
Požárníků 342

Dubá

PSČ 471 41

v Dubé

dne: 9. 2. 2015

Věc: Zpráva o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá za rok 2014

1) Činnost JPO:
Jednotka má 16 členů, z toho pod smlouvou města je 15 členů. Ve své činnosti navázala na
předešlá léta, a to ve dvou a následně třech výjezdových družstvech v obsazení 1 + 3 (velitel
družstva, strojník a dva hasiči) a vzniklých záloh. Tito členové se dle měsíčního plánu služeb
střídají v držení pracovní pohotovosti a zajištění akceschopnosti jednotky.
Odborná příprava u jednotky proběhla dle „Ročního plánu odborné přípravy na rok 2014“
v rozsahu:
 98 hodin dle ročního plánu odborné přípravy - teoretická část
 37,5 hodin dle ročního plánu odborné přípravy – praktická část
 5. 4. 2014 osmi hodinový kurz na HZS ÚO Česká Lípa - obsluh motorových řetězových pil
/Albert Miroslav, Gyečuk Ivan, Hoza Jaroslav, Kulhánek Pavel, Koubek Oldřich, Koubek
Pavel, Stibor Zbyšek a Mařík Miloš/ - 8 členů JPO
 12. 4. 2014 po osmi hodinách na HZS ÚO Česká Lípa – nositelů dýchací techniky /Horák
Lukáš a Slaba Zdeněk/ - 2 členové JPO
 19. 4. 2014 po dvou hodinách v polygonu Hamr na Jezeře, kde proběhlo ukončení kurzu
nositelů dýchací techniky /Horák Lukáš a Slaba Zdeněk, kteří kurz neukončili/ + /Mařík
Miloš, Hoza Jaroslav, Koubek Pavel a Stibor Zbyšek/ - 6 členů JPO
 13. 5. 2014 po čtyřech hodinách na letišti v České Lípě jsme se zúčastnili nařízeného
nácviku HZS ÚO Česká Lípa v plnění hasební látky do „Letecké hasební služby“ /Hoza
Jaroslav, Kulhánek Pavel, Gyečuk Ivan a Stibor Zbyšek/ - 4 členové JPO
 24. 5. 2014 po osmi hodinách školení a přezkoušení řidičů /referentů/ v autoškole Krolop
Doksy /Mařík Miloš, Koubek Oldřich, Koubek Pavel a Stibor Zbyšek/, u ostatních řidičů
proběhlo školení v rámci jejich zaměstnání - 4 členové JPO
 2. 10. 2014 jsme se zúčastnili nařízeného taktického cvičení na letišti Hradčany – požár
nákladního automobilu převážející nebezpečné látky, které bylo součástí ukončení kurzu na
„Nebezpečné látky“ /Hoza Jaroslav, Koubek Oldřich, Koubek Pavel, Kulhánek Pavel, Stibor
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Zbyšek, Horák Lukáš, Ivan Gyečuk/ a /Albert Miroslav, Mařík Jaromír, Mařík Tomáš a
Slaba Zdeněk/ - 7 + 4 členi JPO
7. 10. 2014 jsme se zúčastnili nařízeného taktického cvičení při požáru v Dětském domově
Deštná s vyhledáváním a evakuací osob /Hoza Jaroslav, Koubek Oldřich, Koubek Pavel,
Mařík Miloš, Mařík Tomáš a Gyečuk Ivan/ - osádka 1 + 5
11. 11. 2014 osmi hodinová cyklická odborná příprava velitelů družstev a strojníků na HZS
ÚO Česká Lípa /Hoza Jaroslav, Mařík Miloš, Mařík Tomáš, Koubek Oldřich, Koubek Pavel
a Kulhánek Pavel/ - 6 členů JPO
BOZP při práci v požární zbrojnici, nastupování a vystupováni z vozidel JPO
proběhlo roční ověření a přezkoušení znalostí členů jednotky z teoretické a praktické části
průběžně probíhají zdravotní prohlídky členů JPO dle Nařízení vlády číslo: 352/2003 Sb.
Zákonů ve znění pozdějších právních předpisů

Hasičským záchranným sborem ÚO Česká Lípa byla zrušena „Základní odborná
příprava strojníků“, kde byl přihlášen Koubek Pavel.

2) Údržba prostředků požární ochrany:
V roce 2014 dále pokračovala údržba věcných prostředků požární ochrany a mobilní požární
techniky, čímž se zajistila a zvýšila akceschopnost jednotky. Mimo běžné údržby a připravení
mobilní techniky na STK bylo provedeno:

Vozidlo RZA I Nissan Patrol:
- oprava výfukové soustavy, přední nápravy a karosérie
- výměna brzdových hadiček
- nová pera, tlumiče a silentbloky

Vozidlo CAS 25/2500/400-S2Z Liaz 101:
- výměna AKU a pumpy spojky
- přetěsnění přídavné převodovky
- repase vysokotlakého čerpadla nástavby ve výši:
- započaly postupné opravy karosérie

Vozidlo CAS 32/6600/080-S3R T148/1:
- výměna 1x AKU z CAS-25, kompresoru a manžet
- oprava elektro-rozvodů

Vozidlo CAS 32/6600/080-S3R T148/2:
- oprava výfukového potrubí
- výměna vstřikovacího čerpadla, filtrů a alternátoru
- karosářské práce

Vozidlo CAS 16/2400/150-M3Z
- oprava válců

Zil:

23.150,- Kč
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Vozidlo DA 12-L1Z A30:
- renovace přední nápravy a brzdové soustavy

Vozidlo CAS 16/1500/000 Praga RN:
- běžná údržba před ukázkami
Mimo tuto údržbu se v průběhu roku prováděla běžná údržba vozidel a výměna
provozních náplní.
Na údržbě techniky se převážně podíleli strojníci a řidiči jednotky. Při údržbě techniky a
věcných prostředků požární obrany se odpracovalo 1.986 hodin.
Požární zbrojnice:
 Proveden celkový úklid v požární zbrojnici.
 Zabezpečení dřeva na zimní otop z lesů města Dubá.
 Oprava oplechování střechy a výměna vadné střešní krytiny /tašek/ nad zbrojnicí a bytovými
jednotkami, zajištění opravy okapů a svodů.
 Rekonstrukce osvětlení v garážovém stání a dílně.
Při údržbě věcných prostředků, požární zbrojnice a přípravě dřeva na zimní otop se celkově
odpracovalo: 3.401 hodin.

3) Věcné prostředky:
Byly provedeny revize a opravy ručních hasicích přístrojů jednotky, revize a kontroly
dýchací techniky a tlakových nádob, revize svařovacího poloautomatu CO 2. Repase ručních
svítilen /výměna AKU/. Průběžně probíhaly periodické kontroly a revize věcných prostředků
technické a chemické služby u jednotky.
Nákup – ochranné prostředky a dovybavení CAS
- ochranné prostředky
- hadice „C“ – 9 kusů

2.683,- Kč
9.000,- Kč

Nákup – věcné prostředky
- infračervený teploměr IR 900 v rozsahu: -50°C do 900°C
- vysavač na mokro STARMIX
- bruska řetězů OREGON

3.090,- Kč
11.045,- Kč
12.990,- Kč

Z podaného grantu požární ochrany Hejtmana Libereckého kraje nám byl zamítnut
příspěvek na pořízení ochranných pomůcek, u kterých byla ukončena jejich životnost,
nebo byly poškozeny v rámci operačního řízení jednotky.
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4) Zásahy:
Celkový počet:

Z toho:

115

zásahů a to:

27
28
16
6
34
4

požárů
dopravních nehod
likvidací živelných pohrom /námraza a přívalové deště/
úniků nebezpečných látek
technických pomocí
plané poplachy

70
45

v katastru obce
mimo hasební katastr dle Požárního poplachového plánu
Libereckého kraje

Celková plocha požárů lesních porostů:
Celková plocha požárů travních a polních porostů:
Škody na majetku při požárech:
Uchráněné hodnoty na majetku:
Škody na majetku JSDHO:
Dopravní nehody za úhradu do 11/2014:

Při dopravních nehodách bylo:

30
9
15
2

Při požárech byly:

3
2
1

3,98
0,4

ha
ha

1.081.000,18.522.000,31.731,160.400,-

Kč
Kč
Kč
Kč

osob zraněno
osob vyproštěno
osobám byla poskytnuta před-lékařská
zdravotní pomoc
osoby utrpěly zranění neslučitelná se
známkami života
osoby zraněny
osob zachráněny
osoba utrpěla zranění neslučitelné se
známkami života

Na asanaci komunikace po úniku provozních náplní z vozidel se spotřebovalo 210 kg
sorbentu Clibo-sorp a Absodan.

U zásahů jednotka celkově strávila 1.102 hodin a 49 minut. V nařízené pohotovosti
35.102 hodin.
V rámci zásahů nedošlo k zranění žádného člena jednotky.
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Neuskutečněné výjezdy:
10. 7. 2014
21. 7. 2014
8. 8. 2014
8. 8. 2014
14. 8. 2014
20. 8. 2014

TP-spadlý strom v KÚ Sušice
DN bez zranění v KÚ Deštná
P polní porost v KÚ Drchlava
P zemědělského stroje v KÚ Skalka
UNL z OA v Dubé
DN 1 zraněná osoba v KÚ Bukovec

nepřítomen strojník
/pracovní den/
nepřítomen VD a STR /pracovní den/
nepřítomen strojník
/pracovní den/
nepřítomen strojník
/pracovní den/
nepřítomen VD a STR /pracovní den/
nepřítomen strojník
/pracovní den/

Zásahy zvláštního rozsahu:
Časté dopravní nehody na komunikaci I. třídy číslo 9 Bukovec – Nový Berštejn.
Čerpání vody, odstraňování naplavenin a likvidační práce při přívalových deštích
v Heřmánkách a Dubé.
Vícedenní zásahy při požárů lesních porostů ve špatně dostupném terénu pro mobilní
požární techniku v Polesí Obrok.
Likvidace obtížného hmyzu /včelí roje, vosí a sršní hnízda/, kde hrozilo nebezpečí
z prodlení.
Odchyt psů na žádost města Dubá.
1. 1. 2014 požár rekreační chaty v Doksech.
3. 1. 2014 dopravní nehoda NA s BUS v Deštné – 5 zraněných osob, 1 vyproštěna.
28. 4. 2014 DN nákladního automobilu s jednou zaklíněnou osobou a následným
požárem v KÚ Jestřebí.
29. 12. 2014 DN nákladního a dodávkového automobilu – 2 osoby exitus v KÚ Obora.

-

5) Prevence:
-

-

-

-

-

Aktualizace „Řádu ohlašovny požárů města Dubá“.
Provedena pravidelná kontrola vodních toků v povodí Liběchovky a vodních nádrží
v KÚ Dubá dle zpracovaného „Povodňového plánu města Dubá“.
Zmapování a funkčnost zdrojů požární vody v KÚ Dubá, Vrchovany a Chlum ve
spolupráci s mjr. Bc. Robertem Slazeníkem z odboru prevence z Hasičského
záchranného sboru ÚO Česká Lípa.
Požární dozor při akcích města s větším počtem osob /dle vyhlášky města/: Jazzové
dny, Slavnosti města Dubá a další akce v Nedamově.
Na žádost občanů jsme vypomohli s odstraněním nebezpečných stavů z hlediska
požární ochrany a zajistili nutná preventivní opatření.
S nasmlouvaným kominíkem města byla provedena preventivní kontrola komínových
těles a půdních prostorů v objektech města Dubá.
Provedena revize ručních hasicích přístrojů a hydrantů v objektech města, na
městském úřadě a v autokempu Nedamov. Zajištění jejich rozmístění a řádné
upevnění.
Pořádání hasičských soutěži pro děti při „Čarodějnicích“ v Nedamově.
Ukázky techniky a činnosti jednotky u příležitosti pořádání „Dětských dnů“ v JestřebíProvodín, v Lukách a při „Letních slavnostech města Dubá“ zakončených
ohňostrojem.
V rámci propagace města a vzájemné spolupráce mezi jednotkami PO byla provedena
ukázka techniky /CAS-16 ZIL, CAS-8 Praga RN a čerpadlo DS-16/ v Krásné Lípě a
Doksech.
Zajištění „Silvestrovského“ ohňostroje.

6
6) Čerpání rozpočtu 2014:
Schválený rozpočet

600.000,-

Navýšení na:
Čerpání:

1.019.061,00 Kč
997.436,12 Kč

A. FINANCOVÁNÍ:
-

zajištění akceschopnosti JPO II/1
náhrady za zásahy mimo hasební katastr
příspěvek obce Chlum
smlouva a vyúčtované zásahy s obcí Vrchovany
sponzorský dar z Jestřebí a Provodína
vyúčtování pojišťoven na dopravní nehody

140.000,- Kč
71.934,- Kč
100.000,- Kč
7.927,- Kč
4.000,- Kč
95.200,- Kč
___________________

419.061,- Kč
B. CELKOVÉ NÁKLADY MĚSTA NA JEDNOTKU:

578.375,12 Kč

7) Brigádnická činnost:
V rámci brigádnické činnosti byla poskytnuta pomoc Městskému úřadu Dubá:
- Při úklidu v katastru Dubá /uvolnění propustí v povodí Liběchovky, při prací města a
SČVaK a.s./.
- Údržba veřejného prostranství v okolí požární zbrojnice.
- Čištění a proplach ucpané kanalizace a odčerpání jímek /opakovaně dešťový kanál u
pošty a hotel Slávie/.
- Poskytnutí věcných prostředků s obsluhou.
- a další.

8) Závěr:
JPO SDHO Dubá obdržela písemné poděkování:
-

Od starostů obcí: pana Karla Schreinera z Jestřebí a pana Jiřího Štěrby z Provodína za
ukázky a prezentaci města Dubá při pořádání „Dětského dne“ z 1. 6. 2014.
30. 7. 2014 od Jarmily a Jaroslava Moravcových za likvidaci zatopených suterénních
prostoru v rodinném domku Na Výsluní v Dubé z důsledku nadměrných srážek.
Od paní Marie Rosůlkové s rodinou z Heřmánek za odstraňování následků zaplavení
obce bahnem vlivem přívalových dešťů.
Dne 17. 8. 2014 jsme obdrželi „Pamětní list“ a poděkování za ukázku techniky a
prezentaci města Dubá u příležitosti 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
města Doksy a Dokských slavností.

-
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Dne 20. 9. 2014 jsme obdrželi poděkování a pamětní medaili za účast na záchranných
a likvidačních prací při „Povodních 2013“ v obci Lužec nad Vltavou z rukou pana
Patrika Rolla, starosty obce za přítomnosti hejtmana Středočeského kraje.

JPO II/1 SDHO Dubá děkuje:
-

Starostce města Dubá paní Mgr. Zdeňce Šepsové, místostarostovi města Dubá panu
Tomáši Novákovi, zastupitelstvu města a pracovníkům městského úřadu za přístup a
podporu k JPO II/1 SDHO Dubá.

-

Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa za
pomoc jednotce při kontrolách věcných prostředků a odborné přípravě členů jednotky,
zvláště vedoucímu IZS a služeb panu mjr. Ing. Boleslavu Langovi a směně „B“.

-

Všem členům jednotky za odvedenou práci při zásazích, odborné přípravě, údržbě
techniky, věcných prostředků a požární zbrojnice. Zvláště Ivanu Gyečukovi, Jaromíru
a Tomáši Maříkovi, Zdeňku Slabovi, Pavlovi Kulhánkovi, Oldřichu a Pavlovi
Koubkovi.

………………………….........
velitel JPO II/1 SDHO Dubá
Jaroslav Hoza

JPO II/1 SDHO Dubá

Evč.: 511 116

tel. 487 870 410
mob. 725 076 553

