Slovo starostky duben 2018
Vážení spoluobčané,
ve svém dubnovém úvodním slově bych vás chtěla seznámit s činností naší JPO II/1 SDHO Dubá v
uplynulém roce. Od září minulého roku je velitelem dubských hasičů pan Zbyšek Stibor ml. Dvanáctičlenná
jednotka počtem zásahů zdatně konkuruje profesionálním hasičským sborům. Posuďte sami, 140 výjezdů je
opravdu úctyhodné číslo. Vzhledem k zařazení naší jednotky do kategorie JPO II/1 musejí být hasiči
připraveni k výjezdu do pěti minut od vyhlášení poplachu. Jednotka funguje ve třech výjezdových
družstvech v obsazení 1 + 3 (velitel družstva, strojník a dva hasiči) a vzniklých záloh. Pohotovost, kterou
drží, se řídí měsíčním plánem služeb. Jako každý rok proběhla v souladu s „Ročním plánem odborné
přípravy na rok 2017“ příprava jednotlivých členů. Ta zahrnovala část teoretickou i praktickou. Je třeba
zdůraznit, že kromě mnoha hodin, které naši hasiči stráví u samotných zásahů, věnují spoustu svého volného
času i právě zmíněné přípravě. Velitel jednotky Zbyšek Stibor a hlavní strojník Tomáš Mařík nastoupili v
září 2017 na sedmitýdenní, a nutno říci, že velice náročný, výcvik, který probíhal až ve Frýdku-Místku.
Výcvik i následné zkoušky absolvovali úspěšně a s velice dobrým výsledkem.
Výrazných změn doznal v minulém roce také objekt požární zbrojnice. Členové jednotky vlastními
silami obnovili fasádu, která dostala nový nátěr. Došlo také na úpravu prostor garáže a výměnu kotle, kdy
ten původní na dříví nahradil nový se zásobníkem, přičemž jako palivo je nyní používáno uhlí.
Jak jsem již zmínila, za uplynulý rok si naši hasiči na své konto připsali celkem 140 zásahů. Jednalo
se o 28 požárů, 35 dopravních nehod, 17 likvidací živelných pohrom (větrná smršť, námraza a přívalové
deště), 4 úniky nebezpečných látek, 65 technických pomocí, 1 technologická pomoc, 4 TP ostatní a 3 plané
poplachy. Celkem 92 zásahů se uskutečnilo ve správním území naší obce, zbylých 48 pak bylo dle
Požárního poplachového plánu Libereckého kraje mimo hasební katastr. Dalším zajímavým údajem je
velikost plochy lesních porostů, které v uplynulém roce pomáhala naše jednotka hasit, jednalo se o 4,54
hektarů lesa. Co se škod na majetku při požárech týká, dosáhla jejich výše milionu korun, podstatně vyšší
pak byla hodnota uchráněného majetku. Ta činila 5.407.500,- Kč.
Součástí práce velitele jednotky je příprava výroční zprávy, která shrnuje činnost hasičů za celý rok.
V této zprávě je názorně vyčísleno také to, kolika osobám naši hasiči v rámci své dobrovolné činnosti
pomáhali. Při dopravních nehodách bylo 26 osob zraněno, 8 vyproštěno, 20 osobám byla poskytnuta
předlékařská zdravotní pomoc a 3 lidé bohužel utrpěli zranění neslučitelná se životem. Při požárech došlo
ke zranění tři lidí, stejný byl počet zachráněných. Při technických zásazích byli čtyři lidé zraněni, čtyři
zachráněni, jedna osoba byla evakuována, dvě ošetřeny a tři byly na místě nalezeny bez známek života.
Žádnému z členů naší jednotky se při zásazích nic nestalo.
Horké chvilky si dubští hasiči zažili při říjnové vichřici Herwart, která napáchala škody obrovského
rozsahu. Dá se říci, že si zejména při nepřetržitém odstraňování popadaných a zlámaných stromů sáhli na
opravdové dno svých sil. Nejen za to, ale i za vše ostatní, jako je například propagace města a jednotky na
akcích pro děti v okolních obcích, příprava soutěží na Čarodějnice, nebo jejich celodenní účast na Letních
slavnostech a pořádání nádherných ohňostrojů jim patří můj obdiv a poděkování. Naše jednotka má
vynikající výsledky, a to nejen díky profesionalitě, s níž ke své práci přistupují, ale také proto, že pro mnohé
z nich je činnost dobrovolných hasičů srdeční záležitostí. Ráda bych tímto způsobem všem aktivním členům
jednotky poděkovala za jejich dosavadní práci a popřála jim i do budoucna mnoho štěstí, úspěchů a hlavně
pevné zdraví.
Závěrem bych vás všechny chtěla co nejsrdečněji pozvat na výše zmíněné blížící se Čarodějnice,
které se jako tradičně budou konat 30. dubna v Autokempu Dubá – Nedamov, a na kterých vás všechny a
především děti, čeká spousta zábavy a soutěží o sladké ceny. Následující sváteční den bude jako tradičně
patřit Jarním slavnostem, které se odehrají na náměstí. Neseďte proto doma a přijďte se pobavit s námi.
Podrobnosti o obou akcích jsou na plakátech uvnitř zpravodaje.
Všem přeji krásné jarní dny.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

