Zpráva velitele JSDH Zákolany za rok 2020
Jednotka Zákolany je zařazena do kat. III/1 PO. Patnáct členů výjezdové jednotky zabezpečuje mimo
svou obec na základě smlouvy o sdružené jednotce PO další čtyři obce. Jedná se o obce Koleč, Otvovice,
Slatina a Blevice.
V roce 2020 byla jednotka vyslána celkem k 27 událostem:
 13x požár
 11x technická pomoc
 2x jiná mimořádná událost – vykládka OOP Kladno
 1x záchrana osob z uzavřených prostor
Mezi nejnáročnější události uplynulého roku patří ze dne 14. až 15.2. požár autovraků a eko likvidace
ve městě Kladno – Dříň, kde byl vyhlášen III s. pp. Jednotka zde dopravovala kyvadlově vodu.
Neméně náročným zásahem byl požár trafostanice, přilehlého lesa a pád stromu na elektrické vedení
za obcí Otvovice dne 10.7.
Ani v tomto roce se nám nevyhnul požár skládky komunálního odpadu za obcí Uhy dne 29.8. kam jen
naše jednotka dopravila více než 42 tisíc litrů vody. Zásah byl fyzicky náročný, jelikož se hasiči museli
pohybovat ve skládce, kde hrozilo poranění různými předměty, a to vše v dýchacích přístrojích. Bohužel
se stalo nepříjemné a došlo k poškození naší Tatry a to na spojkovém obložení, a aby toho nebylo málo
tak byli poškozeny ještě dva kusy zásahových oděvů. Byli jsme rádi že jsme Tatru dokázali po vlastní
ose dopravit domů.
19.11. jsme byli vysláni k požáru skladové haly firmy Nowaco do města Kralupy – Míkovice. Zde byl
vyhlášen též III s. pp. Naše jednotka zde měla za úkol realizovat kyvadlovou dopravu vody a spolupráci
při zřízení čerpacího stanoviště v obci Zeměchy.
V závěru roku se nám nevyhnul výjezd a to 24.12. tedy o Štědrý den. Jednalo se o TP – utržený plech
hrozící pádem, a to na Trněném Újezdě.
Mimo zásahovou činnost se členové jednotky starali o svěřenou techniku, díky rekonstrukci naší
zbrojnice to bylo náročnější, ale nakonec nedošlo k velkým opravám mimo již zmíněného spojkového
obložení na Tatře, a vše šlo provést v polních podmínkách.
Členové jednotky provedli odstranění stromu u fotbalového hřiště, kde vznikne nová cyklostezka.
Jelikož bylo nutné dodržování přísných hygienických opatření na základě výskytu nemoci COVID-19,
bylo nutné omezit veškeré společné aktivity na minimum. Díky částečnému rozvolnění se však mohli
tři členové jednotky zúčastnit odborné přípravy a výcviku nositelů dýchací techniky.
Proběhlo též skolení pilařů. Velkým přínosem pro jednotku byl vstup Tomáše Panského do jednotky,
po zaškolení a absolvování kurzu NDT se stal velice přínosným členem JSDH.
Došlo i na částečnou obnovu, a to zakoupení dvou ks zásahového oděvu které byly poškozeny u požáru
skládky u obce Uhy. Dále byla zakoupena druhá motorová pila značky Husqvarna. Od HZS Kladno jsme
získali do zapůjčení 4ks protichemických OOP, 4ks masek CM 4 a 40ks filtrů.
Velkým přínosem pro jednotku je nově zrekonstruovaná požární zbrojnice. Je to velký milník v naší
historii, dárek k výročí 135let založení sboru. Do užívání nám byla předána koncem září. Díky získané
dotaci a spoluúčasti obce vznikla zbrojnice s důstojným zázemím nejen pro nás, ale taktéž pro naše

manželky a družky. Vznikli zde dvě nové garáže pro techniku, prostory pro uložení PHM, kvalitně
zpracované osvětlení, odsávání výfukových spalin, hrubá sprcha a sociální zařízení, prostor pro dílenské
vybavení, rozvod vzduchu a napájení akumulátorů. Vytvořili jsme si pěkný věšák na zásahové obleky i
polici pro FirePort. V horním patře pak nádherná vybavená klubovna, čisté sprchy, kuchyňské zázemí.
Kancelář velitele a starosty. Celá budova je vytápěna ústředním plynovým topení. Střešní okna zaručují
prosvětlení celého horního patra, které je vlastně novostavbou.
Nyní můžeme konstatovat, že z nevzhledné betonové kostky vyrostla nádherná požární zbrojnice, na
kterou můžeme být právem pyšni. Pevně věříme že nebude sloužit nejen nám ale i generacím po nás.
Velké díky proto patří vedení OÚ, v čele s paní starostkou Lucii Wittlichovou, za opravdu velkou
finanční podporu, za přízeň a náklonost, kterou obec do našeho spolku vynakládá.
Rok 2020 byl pro naši obec nejen finančně, ale i díky různým vládním opatřením opravdu náročný. Přes
tato opatření jsme se dočkali i díky obci Zákolany naší nové krásné zbrojnice, a proto ještě mnohokrát
DÍKY.
Za celý kolektiv JSDH Zákolany přejeme především pevné zdraví nejen do roku 2021 ale i do dalších let.
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