
Zásahová jednotka  měla k 17.12.2010 19 členů.

Počet členů:

1

1

1

1

5

10

19

Funkce:

ZPRÁVA PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU 

O ČINNOSTI JSDHO SENICE NA HANÉ ZA ROK 2011

Složení zásahové jednotky k 17.12.2011

hasič:

zástupce velitele ZJ:

řidič - strojník:

velitel družstva a technik

velitel družstva 

velitel ZJ:

Kurzy a školení 

Na prvním stanovišti probíhal lezecký výcvik, kde si velitelé podrobili základní dovednosti hasiče jako je

jištění, slaňování a podobně.

Na posledním stanovišti probíhala simulace zásahu na nebezpečnou látku, kde si velitelé prakticky

vyzkoušeli vytyčení nebezpečné zóny, vystrojení ochrannými pomůckami, dekontaminaci hasičů a

komunikaci s OPISem při takto závažné události.

     Dle reakcí účastníků se výcvik líbil a my chceme pokračovat ve stejném duchu i příší rok.

Ve dnech 4. - 5.března 2011 se velitelé družstev (David Gbelec, Michal Vláčil a Roman Hlavinka) zúčastnili

cyklické odborné přípravy u HZS Olomouckého kraje v délce 16 hodin. Na organizaci této odborné přípravy

jsem měl tu možnost se podílet a pro letošní rok jsme oproti letům minulým zvolili jinou metodu školení a

jeden den sezení v lavicích jsme vyměnili za praktický výcvik. Velitelé byli rozděleni do čtyř družstev a byla

vytvořena 4 stanoviště, na kterých v prvním kole proběhla teoretická příprava, kde se podrobně vysvětlili a

předvedli postupy při reálném zásahu a ve druhém kole prováděla jednotlivá družstva reálný zásah na

danou událost. Z družstva se vždy demokratickou cestou zvolil jeden velitel zásahu a ten měl celou akci

napovel.

     2. dubna 2011 se zase konala cyklická odborná příprava v délce 8 hodin pro strojníky. Cykliky se zúčastnili 

- Rosťa a Ondra Šullovi, Petr Halíř a Zdeněk Šlichta. Tato cyklika byla taktéž pojata v duchu praxe, proto si

strojníci na několika stanovištích opakovali a procvičovali obsluhu cisternových automobilových stříkaček

nebo plouvoucích a kalových čerpadel.

Na druhém stanovišti bylo našim úkolem naučit velitele základům bojového řádu. Naučili se co má které

číslo v družstvu za úkoly a jak se velí u bojového rozvinutí. Ve duhém kole museli velitelé provést rozvinutí

dopravního vedení a prvního útočného proudu do poschodí a zároveň komunikovat pomocí radiostanice s

operačním i informačním střediskem a mezi sebou samými tak jako u reálného zásahu.

Roman Hlavinka

Jména:

Dalším a fyzicky nejnáročnější částí výcviku byl nácvik záchrany osob v zakouřeném objektu. Cvičení

probíhalo v šatnách, kde jsme z šatních skříní udělali překážkovou dráhu a jednotlivá družstva musela se

zalepenými zorníky dýchacích masek provést vyhledání a záchranu figuranta a opět za komunikace s

OPISem.

Michal Vláčil

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

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

Ondřej Vychodil, Radek Novotný

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

Jiří Osyka

David Gbelec

Celkem:



K dnešnímu dni máme vyškoleny:

velitel strojník nositel DT
obsluha 

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

6. Konečný Tomáš hasič 1 1 1

7. Lochman Petr hasič

8. Maksant Čestmír hasič 1 1 1 1

9. Nakládal Petr řidič - strojník 1

10. Novotný Radek hasič 1

11. Osyka Jiří velitel jednotky 1 1 1 1

12. Pluskal Michal hasič 1

13. Sach Vladimír hasič 1 1 1 1

14. Šlichta Zdeněk hasič 1

15. Šulla Ondřej hasič 1 1

16. Šulla Rostislav řidič - strojník 1

17. Vláčil Michal velitel družstva 1 1 1 1

18. Vychodil Ondřej hasič 1 1

19. Zapletal Petr hasič 1 1 1

4 5 14 4 10 1 11

Nováčci naší jednotky (Radek Novotný, Michal Pluskal, Ondřej Vychodl a Petr Zapletal) museli absolvovat

kurz nositelů dýchací techniky v délce 16 hodin. 26. března 2011 proběhla na stanici v Olomouci teoretická

část kurzu a 2. dubna 2011 proběhl výcvik v polygonu v Prostějově. A nejen nováčci se kurzu zúčastnili. Z

nostalgie a u příležitosti snad 12tiletého výročí absolvování tohoto kurzu, jej zvovu absolvovali dva zkušení

matadoři z naší jednotky - Jaroslav Dolák a Vladimír Sach. Zavzpomínali tak na své začátky a kurz se jim

určitě moc líbil. 

Během celého roku jsme prováděli 1x za 3 měsíce výcvik v používání dýchací techniky, každý hasič s

oprávněním pro používání motorové pily provedl minimálně osmihodinový výcvik v jejím používání a

strojníci, kteří nevyjeli během měsíce k zásahu prováděli kondiční jízdy.

Kurzy a školení

Praktický výcvik

     2. dubna 2011 se zase konala cyklická odborná příprava v délce 8 hodin pro strojníky. Cykliky se zúčastnili 

- Rosťa a Ondra Šullovi, Petr Halíř a Zdeněk Šlichta. Tato cyklika byla taktéž pojata v duchu praxe, proto si

strojníci na několika stanovištích opakovali a procvičovali obsluhu cisternových automobilových stříkaček

nebo plouvoucích a kalových čerpadel.

funkce:

Dalšího výcviku - a to instruktážně metodického zaměstnání ve vyprošťování zraněných osob z

havarovaných vozidel pořádaného Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje se zúčastnilo 5

našich členů 16. září 2011 v Hranicích . Náplní zaměstnání byla teoretická příprava a praktický výcvik.

Teoretická část byla zaměřena na konstrukce vozidel, umístění akumulátorů, postupy při stabilizaci vozidla

a správné postupy při vyprošťování osob.

Č. Příjmení a jméno:

Celkem:

Ve dnech 27. - 28. května 2011 proběhla ve srubovém táboře Smilov-Libavá odborná příprava pro

vybrané JPO SDH obce (JPO V) se zaměřením na úkoly ochrany obyvatelstva. Odborné přípravy se

zúčastnilo 10 JPO SDH obce okresů Olomouc a 10 jednotek z okresu Přerov. Vlastní odborná příprava

probíhala na 10 stanovištích rozmístěných v jednotlivých srubech a v okolí vodního cvičiště, na kterých se

příslušníci jednotek pod dohledem a odborným vedením příslušníků HZS Olomouckého kraje seznámili se

zásadami a způsoby ochrany obyvatelstva a procvičili si např. zásah na nebezpečné látky, práci s proudnicí,

práci na vodě nebo poskytování první pomoci. 



14. dubna 2011 jsme ze zúčastnili velmi neobvyklého taktického cvičení jednotek SDH v Tršicích u

příležitosti životního jubilea ředitele odboru IZS a služeb HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Libora Poppa.

Cvičení proběhlo v jeho rodném domě, kdy byl simulován požár verandy. Na místo dorazilo 6 jednotek

hasičů a řídící důstojník úemního odboru Olomouc, kteří provedli lokalizaci a likvidaci požáru a záchranu

majitele domu. Záchranou však cvičení neskončilo. Bylo třeba evakuovat majitele do blíže neurčeného

objektu v obci Zákřov za doprovodu dalších cirka 20 požárních automobilů. Tam všichni zúčastnění

pobláhopřáli oslavenci k jubileu a cvičení bylo ukončeno. Touto akcí jsme chtěli Ing. Poppovi poděkovat za

dlouholetou a kvalitní spolupráci.

Aby toho nebylo málo tak jsme 5. listopadu 2011 v rámci pravidelného čtvrtletního výcviku s dýchací

technikou uspořádali výcvik zaměřený na ověření znalostí při práci s dýchací technikou a na vyhledávání

osob a pohyb v zakouřeném prostředí. Výcvik proběhl na sokolovně v Senici, kde jsme vše připravili tak,

abychom simulovali reálné podmínky při zásahu v zakouřených prostorech. Zalepili jsme zorníky masek

neprůhlednou fólií a průzkumným jednotkám byla nachystána překážková trasa, která se po každé skupině

modifikovala. Průzkum probíhal ve dvou nebo tříčlenných skupinách, které musely postupovat stejně jako

by šlo o reálný zásah, tedy vč. udržování spojení s VZ. Úkolem bylo nalézt figuranta a dopravit jej do

bezpečí.

Dne 25. června 2011 u příležitosti rodáckého dne se naše jednotka zúčastnila taktického cvičení v

Cholině. V 10:00 byl ohlášen požár v přízemí základní školy v Cholině. Ve škole se v té době nacházelo

několik dětí. Na místo vyrazila místní jednotka s CAS 25 v počtu 1+4 a naše jednotka s CAS 32 (1+2) a TA VW

Transporter (1+2). Místní jednotka provedla odpojení plynu a elektřiny, rozřezání spadeného stromu před

vchodem do budovy a pomocí jednoho C proudu započala s hašením požáru ze dvora školy. Naše jednotka,

rozdělená do dvou skupin, prováděla vyhledávání a záchranu dětí z hořící školy. Bylo zachráněno 5 dětí a

nalezeny 2 silně prohřáté propan-butanové lahve. Z toho důvodu prováděla jedna skupina ochlazování

těchto lahví na bezpečnou teplotu a druhá skupina prováděla odvětrání kouře z budovy pomocí

přetlakového ventilátoru. Cvičení proběhlo úspěšně a potvrdila se dobrá spolupráce mezi zúčastněnými

jednotkami. 

Členové naší jednotky poté provedli názornou ukázku práce s ručním vyprošťovacím nástrojem a s

hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Také kolegové z Choliny si tuto činnost chtěli vyzkoušet a seznámit

se s postupy při vyprošťování, což jsme jim rádi umožnili.

Dalšího výcviku - a to instruktážně metodického zaměstnání ve vyprošťování zraněných osob z

havarovaných vozidel pořádaného Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje se zúčastnilo 5

našich členů 16. září 2011 v Hranicích . Náplní zaměstnání byla teoretická příprava a praktický výcvik.

Teoretická část byla zaměřena na konstrukce vozidel, umístění akumulátorů, postupy při stabilizaci vozidla

a správné postupy při vyprošťování osob.

Po teoretickém bloku se účastníci IMZu přemístili na autovrakoviště, kde probíhal praktický výcvik s

hydraulickým vyprošťovacím zařízením a s ručními nástroji - jak na vracích osobních tak i nákladních vozidel.

V první řadě se naši hasiči učili provádění protipožárního opatření, stabilizování vozidla proti dalšímu

pohybu a stabilizování zraněné osoby. Poté následoval nácvik několika možných způsobů vyproštění

zraněné osoby za použití rozličných nástrojů a techniky. IMZ je pořádáno každý rok a pro nás je velmi

dobrou přípravou pro skutečné zásahy. 

S přibývajícím a měnícím se vybavením je třeba neustále přestavovat jednotlivá zásahová vozidla tak,

aby se do nich všechno vybavení vešlo. Zde je třeba poděkoval Vladimíru Říkalovi, který nám tyto ne zrovna

jednoduché úpravy provádí. 

Cvičení se stejným námětem jsme provedli i v naší obci a to 26. listopadu 2011 na budovu prvního stupně

ZŠ za účelem seznámení se s místními podmínkami pro případný zásah.

Údržba výstroje, výzbroje a techniky

Cvičení

Důležitou činností, kterou musíme provádět je údržba zásahové techniky, věcného vybavení a školení

jednotky. V letošním roce jsme se za účelem údržby techniky scházeli každý první čtvrtek v měsíci - celkem

tedy 12x a odpracovali jsme 62 hodin. Za účelem školení jsme se sešli 26x a celkové hodiny strávené u

školení činí v součtu 982 hodin.



Č. Datum: Událost:

1 01.01.11 požár 

2 18.01.11 únik neb. látky

3 25.01.11 dopravní nehoda silniční

4 02.02.11 planý poplach

5 04.02.11 požár

6 07.02.11 požár

7 24.02.11 planý poplach

8 24.02.11 záchrana zvířat

9 25.02.11 požár

10 26.02.11 planý poplach

11 07.03.11 požár

12 11.03.11 požár

13 15.03.11 požár

14 24.03.11 požár

15 24.03.11 požár

16 15.04.11 požár

17 16.04.11 požár

18 16.04.11 technická pomoc

19 19.04.11 požár

Po požárních útocích se děti shromáždili u naší Jiřinky a tam se seznámili s vybavením a technickými

prostředky, které u zásahů používáme a měli spoustu - někdy těžko zodpověditelných dotazů. Vyzkoušely si

hasičské vesty, dýchací přístroje, přilby a zásahové obleky. Další zábavou pro ně bylo stříkání z proudnice.

Závěrem jsme všechny tradičně poctili malou sprchou z vodního děla, což má u dětí vždy největší úspěch.

26. června se několik našich členů rozjelo do Vilémova, kde na tamním dětském dni představili dětem

naši techniku a vybavení. 

Křelov

Silnice mezi Seničkou a Bílskem

Nové Zámky

Litovel

Náklo-Příkazy-směrem na Hynkov

Horka nad Moravou

Litovel

Litovel-areál firmy Papcel

Lutín-výkrmna prasat

Myslechovice

Senice na Hané

nízké budovy-chata

výškové budovy-byt-potraviny na plotně

Drahanovice

Senice na Hané

Myslechovice

Křelov-Břuchotín

Křelov-Břuchotín

požár dřevěné chaty

RD

nízké budovy-kůlna

uvolnění komunikace, odtažení

nákladní automobil

neohlášené pálení klestí

Pomoc obci

Silnice Mohelnice - Olomouce 

Litovel

Litovel

záchrana zvířat z hloubky

Výjezdy zásahové jednotky

nízké budovy-nádražní budova-byt

olejová skvrna

Činnost: Místo zásahu:

požár trávy

požár odpadu-náklad papíru z popelářského vozu

požár odpadu

chatka a lesní porost

požár stohu slámy

čerpání vody a proplach kanalizační vpusti

požár odpadu

S přibývajícím a měnícím se vybavením je třeba neustále přestavovat jednotlivá zásahová vozidla tak,

aby se do nich všechno vybavení vešlo. Zde je třeba poděkoval Vladimíru Říkalovi, který nám tyto ne zrovna

jednoduché úpravy provádí. 

Jako každým rokem i letos jsme se snažili dle našich možností pomáhat naší obci dle instrukcí pana

starosty a místostarosty. Prováděli jsme tradiční práce jako oplach komunikací nebo zalévání nových

stromků v období sucha. Také nás letos oslovilo zemědělské družstvo Senice na Hané, pro které Rosťa Šulla

prováděl nouzové zásobování vodou. Družstvo nám za tuto činnost nejen proplatilo veškeré náklady, ale

také poskytlo finanční dar na nákup vybavení ve výši 20000,- Kč. Již v minulých letech jsme od družstva

obdrželi nemalé finanční příspěvky, a proto bych chtěl tímto poděkovat představenstvu zemědělského

družstva Senice na Hané v čele s panem předsedou Ing. Navrátilem za dlohodobou podporu naší jednotky.

Propagace požární ochrany

Za tři dny jsme uspořádali pro děti ze základní školy v Senice na Hané hasičské dopoledne na hřišti za

školou. Žáci druhého stupně základní školy spolu s učitelským sborem provedli nácvik evakuace školy, a po

jejím úspěšném provedení se i s žáky prvního stupně shromáždili na hřišti za velkou školou. Tam naše

jednotka provedla ukázku zásahu při požáru osobního automobilu s použitím dýchací techniky. Po uhašení

požáru jsme dětem ukázali práci s ručním a hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Děti i zástupkyně

učitelského sboru si rádi vyžkoušeli, jak se se zařízením pracuje. Některé z nich jsme nemohl od vraku

odtrhnout. Poté následovala ukázka požárního útoku v podání našich mladých hasičů, kteří sklidili

zasloužený obdiv a útok pro velký úspěch museli několikrát opakovat. 

     Také jsme letos vykopali beton ve vjezdu Tatry, který se v zimě zvedal a znemožňuje tak otvírání vrat. 



20 25.04.11 požár

21 30.04.11 požár

22 30.04.11 technická pomoc

23 08.05.11 požár

24 13.05.11 požár

25 29.05.11 požár

26 17.06.11 technická pomoc

27 18.06.11 požár

28 27.06.11 požár

29 28.06.11 technická pomoc

30 24.07.11 požár

31 25.07.11 technická pomoc

32 30.07.11 technická pomoc

33 31.07.11 technická pomoc

34 01.08.11 požár

35 19.08.11 požár

36 23.08.11 technická pomoc

37 24.09.11 technická pomoc

38 05.10.11 požár

39 10.11.11 požár

40 19.11.11 požár

41 12.02.11 požár
42 17.12.11 požár

1 01.01.11 požár 

2 04.02.11 požár

3 07.02.11 požár

4 25.02.11 požár

5 07.03.11 požár

6 11.03.11 požár

7 15.03.11 požár

8 24.03.11 požár

9 24.03.11 požár

10 15.04.11 požár

11 16.04.11 požár

12 19.04.11 požár

13 25.04.11 požár

14 30.04.11 požár

15 08.05.11 požár

16 13.05.11 požár

17 29.05.11 požár

18 18.06.11 požár

19 27.06.11 požár

20 24.07.11 požár

21 01.08.11 požár

22 19.08.11 požár

23 05.10.11 požár

24 10.11.11 požár

25 19.11.11 požár

26 02.12.11 požár

27 17.12.11 požár

Náměšť na Hané

Hynkov-u pískovny

Loučany

Litovel

nízké budovy-chata

nízké budovy-kůlna

požár trávy

požár odpadu-náklad papíru z popelářského vozu

Litovel

Silnice R35-Unčovice

Senice na Hané

Senička

pole mezi obcemi Senicí a Senička

Senička

Senice na Hané

Senička

Senice na Hané

Křelov-Břuchotín

Litovel

Unčovice

Náměšť na Hané

Litovel

Unčovice

Těšetice

Horka nad Moravou

Křelov

     V roce 2011 měla naše jednotka celkem 42 výjezdů. ( + 2 výjezdy po výročce)

polní porost-obilí

likvidace obtížného hmyzu

RD

požár nízké budovy-přívěs

požár nízké budovy-zahradní domek

požár nízké budovy-RD-kotelna

likvidace obtížného hmyzu

požár kompostu

požár nízké budovy-RD-kotelna

požár zahradního domku

požár nákladního vozu

požár nízké budovy-kotelna

požár bývalé stolárny

likvidace obtížného hmyzu

likvidace obtížného hmyzu

lesní porost

požár kotelny

požár trafostanice

chatka a lesní porost

požár stohu slámy

požár odpadu

požár nízké budovy-dřevěná bouda

požár nízké budovy-RD-kotelna

polní porost-obilí

požár nízké budovy-kůlna s uskladněným senem

požár nízké budovy-přívěs

požár kompostu

požár nízké budovy-kotelna

požár kotelny

likvidace obtížného hmyzu

požár odpadu

požár nízké budovy-zahradní domek

požár nízké budovy-RD-kotelna

lesní porost

požár trafostanice

požár zahradního domku

požár nákladního vozu

likvidace obtížného hmyzu-vosí hnízdo

likvidace obtížného hmyzu

požár dřevěné chaty

Drahanovice

Litovel

Litovel

požár nízké budovy-kůlna s uskladněným senem

požár nízké budovy-dřevěná bouda

Rozvadovice

Těšetice

Křelov-Břuchotín

Litovel

pole mezi obcemi Senicí a Senička

Loučany

Horka nad Moravou

Silnice mezi Seničkou a Bílskem

Nové Zámky

Unčovice

Litovel

Křelov

Horka nad Moravou

Křelov

Litovel

Hynkov-u pískovny

Křelov-Břuchotín

Myslechovice

Náklo-Příkazy-směrem na Hynkov

Křelov-Břuchotín

nízké budovy-nádražní budova-byt

výškové budovy-byt-potraviny na plotně

nákladní automobil

Náměšť na Hané

Rozvadovice

požár bývalé stolárny Litovel

K požáru s velkou škodou jsme vyjížděli 7. února 28 minut po půlnoci do Litovle. Na místě hořela dvě

nákladní vozidla. Tyto dvě vozidla požár zcela zničil a u dalších dvou nedaleko zaparkovaných vozidel došlo

vlivem sálavého tepla k částečnému zahoření na oplachtování a plastech. Na místě zasahovaly 4 jednotky

hasičů.

Z toho bylo 27 výjezdů k požárum. Jak můžete vidět v tabulce nejvíce jsme k požárům vyjížděli v dubnu -

a to k 5ti požárům a v měsíci březnu taktéž k 5ti požárům. 

K prvnímu a zároveň nejtragičtějšímu zásahu letošního roku jsme vyjeli hned 1. ledna v 8:21 ráno

společně s jednotkami z Náměště na Hané, Olomouce, Drahanovic a s jednotkou Správy železniční a

dopravní cesty Olomouc. Jednalo se o požár bytu v nádražní budově v Drahanovicích, ve kterém bohužel

zemřely dvě osoby a uhynul jeden pes. Vzhledem k tomu, že byt byl uzavřený, nedošlo k velkému rozšíření

požáru a tak lokalizace i samotná likvidace proběhla ve velmi krátké době.

Litovel

Silnice R35-Unčovice



24. března 2011 jsme byli vyslání k požáru odpadu mezi obcemi Bílsko a Senička. Moc jsme nechápali,

kde by se tam nějaký odpad vzal, ale záhy se vše vysvětlilo. Na konci Seničky jsme uviděli silný kouř na

známém kopcï "František". Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že se jedná o požár papíru, který začal

za jízdy hořet v popelářském voze. Řidič vozu se proto rozhodl hořící náklad vysypat na silnici. Od hořícího

nákladu se požár přenesl i na travní porost v příkopě. Požár jsme pomocí dvou proudů vody lokalizovali a

poté, co dorazila jednotka z Litovle, jsme společně provedli dohašení.

V noci z pondělí 7. na úterý 8. března (22:36) nám byl vyhlášen poplach na požár kůlny v Křelově. Vyjely

opět oba vozy, tedy "Jiřinka" i TA. K místu zásahu byly vyslány 3 jednotky hasičů. Po příjezdu na místo

zásahu byla již celá kůlna o rozměrech 3x8m v plamenech a na místě zasahovala jednotka z Olomouce.

Jedním C proudem jsme započali s dohašováním kůlny a pomocí elektrocentrály a osvětlovacího stožáru

jsme nasvítili místo zásahu. Jednotka HZS Olomouc provedla nalezení a vytažení dvou dvoukilových a jedné

10ti kilové propanbutanové lahve a my jsme prováděli jejich ochlazování. Po ochlazení lahví jsme započali s

rozebíráním konstrukce kůlny, vyklízením a dohašováním hořícího materiálu v ní uskladněného. 

11. března jsme vyjeli k požáru chatky opět do obce Křelov. Po příjezdu na místo zásahu byla již na místě

jednotka z Olomouce. Naše jednotka pomáhala hasit požár a po lokalizaci prováděla rozebírání konstrukce

chaty. Po dohodě s velitelem zásahu se první družstvo s CAS 32 vrátilo zpět na základnu a na místě zůstala

posádka TA jako výpomoc místní jednotce SDH Křelov-Břuchotín. Po likvidaci zbylých ohnisek požáru jsme

se vrátili zpět na základnu. Není bez zajímavosti, že v Křelově jsme v letošním roce zasahovali u požárů hned

5x. Na místě zasahovaly 3 jednotky hasičů.

V pátek 15. dubna odpoledne jsme vyjeli společně s jednotkami z Litovle a ze Třech Dvorů k požáru lesního

porostu u Litovle. Na místě hořel nejen lesní porost, ale i zbytky dřevěné konstrukce chatky. Uvnitř naštěstí

nikdo nebyl. Na místě jsme prováděli doplňování vody do CAS stanice Litovel, rozebírání dřevěné

konstrukce a rozhrabávání lesního porostu pro dohašení požáru.

5. října 2011 ve 20:15 nám operační středisko vyhlásilo poplach na požár lesního porostu v Náměšti na

Hané. Vyjela cisterna i TA a na místo taktéž vyjela místní jednotka a jednotky z Olomouce a z Litovle. Po

příjezdu na místo zásahu jsme společně s jenotkou z Náměště na Hané provedli průzkum a zjistili jsme, že

se jedná o požár lesního porostu o rozloze cca 100 x 100m, který se nadále šíří. Naše jednotka začala s

postupným hašením požáru po jeho obvodu pomocí jednoho proud D a naše CAS doplňovala CAS jednotky

z Náměště. Cisterny z Litovle a Olomouce se straraly o kyvadlovou dopravu vody z Náměště. Těžko

prostupný terén prověřil kvalitu techniky i strojníků. Po lokalizaci požáru naše jednotka zřídila ještě jeden

útočný proud C a započali jsme s rozhrabáváním a proléváním ohnisek požáru. Pro lepší účinnost hašení

jsme opět úspěšně použili smáčedlo. Tento zásah byl nejdělším zásahem letošního roku a trval bez mála 8

hodin.

Ani velikonoční pondělí neproběhlo v klidu. V 17:11 nám byl vyhlášen poplach na požár dřevěné boudy v

areálu motokrosové dráhy v Horce nad Moravou. Svolávací sms hovořila o boudě o rozměrech 30x25m.

Vyjeli jsem tedy s Tatrou i TA. A skutečně. Po příjezdu na místo události byl již celý objekt o rozloze cca

30x25m v plamenech a kolem něj hořel travnatý porost. Po dohodě s velitelem zásahu jsme zřídili jeden

útočný proud C a pomocí něj jsme hasili rozšiřující se požár travního porostu v okolí budovy. V 17:28 se na

místo dostavilo naše druhé družstvo s TA a to zřídilo u místního rybníka za areálem motokrosu čerpací

stanoviště a pomocí motorového kalového čerpadla doplňovalo vodu cisternám zajišťujícím kyvadlovou

dopravu vody včetně naší CAS. Po lokalizaci požáru jsme prováděli s nasazenými DP rozebírání podhledů a

konstrukcí v 1. patře budovy a dohašování místních ohnisek požáru. Na místě zasahovalo 6 jednotek hasičů.

K požáru s velkou škodou jsme vyjížděli 7. února 28 minut po půlnoci do Litovle. Na místě hořela dvě

nákladní vozidla. Tyto dvě vozidla požár zcela zničil a u dalších dvou nedaleko zaparkovaných vozidel došlo

vlivem sálavého tepla k částečnému zahoření na oplachtování a plastech. Na místě zasahovaly 4 jednotky

hasičů.



Dalších 9 výjezdů činily technické pomoci:

1 16.04.11 technická pomoc

2 30.04.11 technická pomoc

3 17.06.11 technická pomoc

4 28.06.11 technická pomoc

5 25.07.11 technická pomoc

6 30.07.11 technická pomoc

7 31.07.11 technická pomoc

8 23.08.11 technická pomoc

9 24.09.11 technická pomoc

  Jednalo se o:

  1 x protipovodňová ochrana

  1 x čerpání vody

  7 x likvidace obtížného hmyzu

1 18.01.11 únik neb.látky

1 25.01.11 dopravní nehoda silniční

Dnes ve 3 hodiny a 9 minut ráno nám OPIS vyhlásilo poplach na požár budový bývalé stolárny v Litovli.

Na místo jsme vyjeli s CAS 32 společně s jednotkami z Litovle, Třech Dvorů, Náměště na Hané, Olomouce a

Loštic. Po příjezdu na místo zásahu hořela přízemní budovu o rozměrech asi 6x15 m. Během krátké doby se

podařilo zamezit šíření požáru a požár byl lokalizován. Požár zde celkově poničil nejen prostory přízemní

části budovy, ale kompletně i střešní konstrukci a skladovaný materiál. Za nasazení několika hasebních

proudů a dýchacích přístrojů jsme postupně likvidovali menší ohniska požáru a vynášeli jsme požárem

zasažené vybavení. Odhadnutá škoda činí asi 300 000,- Kč. V 6 hodin ráno jsme se vrátili na základnu. Co

čert nechtěl, někde po cestě jsme u cisterny píchli pravé přední kolo. Našim strojníkům se však podařilo v

rekordním čase zajisti opravu defektu a cisterna je tak zase plně akceschopná.

Silnice Mohelnice - Olomouce 

Co se týče dopraních nehod, tak letos jsme vyjeli pouze k jedné - a to k hromadné dopravní nehodě 3

automobilů na rychlostní silnici z Mohelnice do Olomouce. Naštěstí se jednalo jen o pomačkané plechy.

uvolnění komunikace, odtažení

olejová skvrna

likvidace obtížného hmyzu

protipovodňová ochrana objektu

čerpání vody a proplach kanalizační vpusti

likvidace obtížného hmyzu

Letos jsme byli vysláni k jednomu úniku nebezpečné látky - konkrétně k vyteklému motorovému oleji z

osobního vozu v naší obci.

likvidace obtížného hmyzu

likvidace obtížného hmyzu

likvidace obtížného hmyzu

likvidace obtížného hmyzu

Senice na Hané

Náměšť na Hané

Senice na Hané

Senice na Hané

Senička

likvidace obtížného hmyzu

Senice na Hané

V sobotu 19. listopadu 2011 v 19:33 nám byl vyhlášen poplach na požár kotelny rodinného domu v

Loučanech. Na místo jsme vyjili s CAS i TA. Po našem příjezdu na místo zásahu byla již na místě jednotka z

Náměšťe na Hané. Požárem byla zasažena celá kotelna s uskladněným dřevem. V kotelně se nacházel kotel

na tuhá paliva a taktéž plynový kotel. Po zastavení přívodu plynu a el. proudu do budovy byl požár v 19:55

lokalizován. Naše jednotka provedla nasazení přetlakové ventilace na odvětrání objektu, rozvinutí

vysokotlakého proudu a prováděla dohašování vyskladněného dřeva a materiálu z kotelny. Na místě

zasahovaly 4 jednotky hasičů.

30. dubna - zrovna při pořádání pálení čarodějnice - jsme byli vysláni přímo z předchozí události v

Křelově na odstranění následků přívalového deště do Náměště na Hané. Po nečekaném přívalovém dešti

bylo zatopeno několik sklepů a dvorů a místní jednotka měla spoustu práce po celé obci. Při průzkumu jsme

zjistili, že okolí rodinného domu č.p. 590 je zatopeno vodou asi do 30 cm a hrozilo vniknutí vody do objektu

. Voda zatopila i sousedící pole. Po dohodě s velitelem místní jednotky jsem kontaktoval OPIS s žádostí o

pytle s pískem a naše jednotka společně s místní jednotkou provedla vyčištění odtokového kanálu. V 19:03

dorazil nákladní automobil ze stanice Olomouc s pytli s pískem. Naše jednotky pytle rozmístili ke vchodům

do ohroženého objektu tak, aby případné další zvyšování hladiny vody objekt neohrozilo. Zásah byl úspěšný

a voda se do nově postaveného RD nedostala.

Senice na Hané

Unčovice

Senička

Senička



1 24.02.11 záchrana zvířat

K planému poplachu jsme vyjeli celkem 3x - toho 2x do Litovle a jednou do Myslechovic.

1 02.02.11 planý poplach

2 24.02.11 planý poplach

3 26.02.11 planý poplach

Děkuji za pozornost.

V loňském roce jsme v katastru naší obce zasahovali celkem 5x a to u jednoho požáru obilí mezi Senicí a

Seničkou, 1x u úniku nebezpečné látky z osobního automobilu a 3x u likvidace obtížného hmyzu.

Závěrem bych chtěl poděkovat členům zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Senice na

Hané  za jejich obětavost a ochotu pomáhat druhým a za jejich odvedenou poctivou práci.

Děkuji všem zastupitelům a radním naší obce za velmi dobrou spolupráci a za pochopení našich potřeb a

děkuji zejména panu starostovi Ing. Tichému za pomoc a podporu naší jednotky.

Litovel-areál firmy Papcel

RD Myslechovice

Olomoucký kraj nám letos poskytl dotace v celkové výši 68 631,- Kč. Z toho bylo 17 500,- Kč na nákup

plovoucího a kalového čerpadla a záchranářského batohu, dalších 33 666,- Kč na nákup ostatního materiálu

a 17 465,- Kč jako nárady za refundace členů zásahové jednotky. 

V roce 2011 jsme z finančních prostředků poskytnutých naší obcí pořídili hydraulické vyprošťovací

zařízení Lukas, přenosné plovoucí čerpadlo PH-1200 Honda GSV o maximálním průtoku 1380 l/min,

elektrické kalové čerpadlo Sigma na 220V o výkonu 360 l/min, záchranářský batoh pro poskytnutí první

pomoci a další vybavení, bez kterého se neobejdeme jako jsou hadice, rukavice, smáčedlo a různý spotřební

materiál.

neohlášené pálení klestí

neohlášené pálení klestí Litovel

Finanční investice a nakoupené vybavení

Závěr

Letos činila doba strávená u všech zásahů celkem 51 hodin, počet odpradovaných hodin všech hasičů u

zásahů činil 448 hodin, průměrný počet hasičů na jeden zásah byl stejný jako vloni a to 5 lidí a spotřebovali

jsme celkem 102 650 l vody. Průměrná doba výjezdu jednotky po vyhlášení poplachu činila něco málo přes

4 minuty, k zásahům jsme najeli 605 km a při výjezdech se nikdo nezranil. Co se týče techniky tak cisterna

Tatra vyjela celkem 31 krát, TA VW Trasporter 17 krát a DA VW Transporter 5 krát.

Dalším typem události byl výjezd k záchraně zvířat.

Lutín-výkrmna prasat

Pro někoho kuriózním, ale pro nás již tradičním zásahem, byla 24. února záchrana zvířat z hloubky v

Lutíně. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že se jedná o 10 prasat spadených do odpadní jímky o

hloubce 2m. V jímce bylo asi 50cm vody a my jsme provedli vytažení prasat pomocí lan. Účastníci toho

zásahu na něj jistě rádi vzpomínají.

záchrana zvířat z hloubky

Nesmím zapomenout poděkovat ani mým kolegům a příslušníkům z HZS OLK za pomoc při řešení

nejrůznějších problémů a taktéž sponzorům, kteří na naši činnost přispívají. Moc si toho vážíme a snažíme

se, aby jednotka sboru dobrovolných hasičů Senice na Hané dělala naší obci jen dobré jméno.






