Sbor dobrovolných hasičů
obce Chyňava

Z činnosti chyňavských hasičů
v roce 2016
V uplynulém roce měla zásahová jednotka SDH Chyňava 59 výjezdů, což je
o čtyři více než v r. 2015 a druhý nejvyšší počet v historii našeho sboru. Ačkoliv bylo v celé republice v tom roce o
zhruba 3.600 požárů méně, nám naopak výjezdy na události typu požár
podstatně stouply. Bylo jich 35.

Dále jsme byli 16x vysláni na technickou pomoc, 2x na dopravní nehodu,
jednou jsme prováděli záchranu osob
a zvířat a 5x se vyjelo na planý poplach. 24 událostí proběhlo na území
obce Chyňava, 48 v okrese Beroun, 9
v okrese Kladno a 2 v okrese Praha
Západ. Třikrát jsme zasahovali při mimořádné události a sedmkrát ve druhém stupni požárního poplachu. Za celý rok se nestalo, tak jako nikdy
v minulosti, že by naše zásahová jednotka nevyjela, i když máme velké problémy zajistit výjezdy v pracovní době.
A tak neustále hledáme nové tváře pro
posílení zásahové jednotky. Proto nás
potěšilo, že začátkem roku nastoupili

do výcviku noví členové SDH - Martin
Husák, Karel Řehoř nejml., Lukáš Flíček a Jakub Čeřovský. Od 1. 1. 2017
byl po výcviku do zásahové jednotky
zařazen Radek Lepič místo V. Kšíra
ml., který přešel do jednotky Malé Přílepy. Děkujeme tímto Vaškovi za vykonanou práci v naší jednotce i sboru.
( další podrobnosti na: www.hasicichynava.cz )
V loňském roce se nám podařilo získat
dvě dotace na obnovu techniky a vysoutěžit dodavatele. Od Krajského úřadu jsme obdrželi 1 mil. Kč na repasi
našeho zásahového automobilu LIAZ,
která již v současné době probíhá ve
firmě Komet Pečky. Dále jsme dostali
90 % dotaci od ministerstva pro místní
rozvoj, z programu IROP (tzn. od EU),
na nákup nové velkokapacitní cisterny.
V této zakázce zvítězila firma WISS
Czech s podvozkem Scania 6x6, s motorem o výkonu 353 kW (480 koní),
s cisternou o objemu 9.099 l a šestimístnou kabinou. Novou cisternu jsme
již byli zkontrolovat ve výrobě v Polsku.

JEDNA PARTA...
JEDEN CÍL...

Také byla vyslyšena naše žádost o bezúplatný převod nepotřebného majetku
od HZS a byl nám přislíben nosič kontejnerů AVIA. Věříme, že vše dobře dopadne a na přelomu března a dubna uvítáme všechna tři vozidla v Chyňavě.
Scania nahradí naši Tatru, kterou plánujeme prodat, a tím se obci vrátí finanční
prostředky za spoluúčast na zakázkách.
Také v oblasti požárního sportu jsme
nezaháleli. Uspořádali jsme okrskové
i okresní kolo v požárních soutěžích
a obě naše družstva postoupila do krajského kola (viz zpravodaj 4/2016). Ve
sváteční úterý 5.7. se naši kluci i děvčata umístili na čtvrtých místech na Žloukovickém brodění, 20. srpna byla obě
družstva druhá v soutěži na Lhotce. Dále jsme 30. 8. uspořádali tradiční memoriál Petra Žáčka, který naši muži opět
vyhráli a děvčata skončila třetí. Zúčastnilo se 15 družstev a po ukončení soutěže se rozběhla zábava pod širým nebem
za doprovodu skupiny Paradoksy.
10. září se Zdeněk Bauer ml. a Martin
Bílý umístili na krásném osmém místě,
v konkurenci 51 dvojic, v běhu
s dýchacím přístrojem do Svatohorských
schodů v Příbrami. Jako poslední soutěže loňského roku se 24. září zúčastnilo
družstvo mužů memoriálu
v Chrášťanech u Rakovníka, kde obsadilo druhé místo.

Kromě všech těchto činností jsme ještě
absolvovali celou řadu pravidelných teoretických i praktických školení podle plánu ředitele HZS ÚO Beroun a stovky hodin při údržbě a opravách techniky, výstroje a naší zbrojnice. Hodně času
jsme také věnovali přípravě soutěží
v požárním sportu.
To byl velice stručný přehled činnosti
naší zásahové jednotky v r. 2016 a vidíme zde obrovský kus vykonané práce.
Proto bych na závěr chtěl všem členům
velice poděkovat za nasazení, ochotu
a obětavost a to vše bez nároku na odměnu. To už není koníček, to už je pořádný kůň. Poděkování patří i rodinným
příslušníkům – manželkám a přítelkyním
za pochopení, podporu a toleranci.
V neposlední řadě děkuji vedení obce
Chyňava, okolním sborům a HZS ÚO
Beroun za podporu a spolupráci a všem
vám přeji hodně zdraví, štěstí, pohody
a úspěchů do roku 2017.
Josef Husák st.,
velitel JSDHO Chyňava
Staň se jedním z nás
Stát se dobrovolným hasičem není
„byznys“, je to poslání. Dobrovolní
hasiči jsou jedni z mála, kterým velí
čest a povinnost poskytnout pomoc
v nouzi kdykoliv, komukoliv a to bez
nároku na jakoukoliv odměnu či honorář.
A přitom mnohdy nasazují to nejcenější, co člověk má
„ VLASTNÍ ŽIVOT“

