Zpráva o činnosti sboru a jednotky dobrovolných hasičů Zbůch za rok 2020
Vážení členové sdružení, vážení hosté,
dovolte mi přednést zprávu, která vás seznámí dle mého s nejdůležitějšími událostmi roku 2020
z hlediska sboru a jednotky dobrovolných hasičů ve Zbůchu.
K 31. 12. 2020 čítala členská základna celkem 102 členů, z toho je 68 členů nad 18 let
a 34 dětí. Jsem rád, že se nám daří zúročovat práci s mladými hasiči a vychovávat si tak své
nástupce. Za tyto úspěchy bych chtěl velice poděkovat všem vedoucím a členům, kteří věnují
svůj volný čas práci s mládeží a zajišťují tak obnovu sil v jednotce i sboru, přeji jim, aby ve své
práci s dětmi vytrvali a vychovali z nich zodpovědné hasiče. Činnost dětí v uplynulém roce
bude součástí samostatného příspěvku, a proto se jí nebudu ve své zprávě dále věnovat.
Bohužel pravidelné schůze výboru sboru, na které jsme byli všichni zvyklí jsme museli
kvůli probíhající pandemii Covid-19 omezit na minimum a výbor se scházel jen v nejnutnějších
případech nebo distanční formou pomocí elektronické komunikace. V uplynulém roce jsme
měli své zástupce na řádné valné hromadě okrsku Nýřansko, na Řádných valných hromadách
sborů našeho okrsku i na dalších akcích.
Jak jistě všichni víte, vzhledem k současné situaci jsme byli nuceni činnost sboru omezit
na minimum. Veřejnost tento útlum pocítila patrně nejvíc zrušením kulturních a sportovních
akcí pořádaných sborem. Světlou výjimkou byl první ročník zbůšské pouti, která se konala od
31. července do 2. srpna. Po celou dobu akce zajišťoval sbor občerstvení v prodejním stánku za
hasičskou zbrojnicí. I přes nepříznivé počasí se akce vydařila. Další akcí byl druhý ročník
Sousedského dne, který naše SDH spolupořádalo s obcí Zbůch a spolkem Jo akcičky. Na tuto
velmi vydařenou akci jsme pro veřejnost zajistili zázemí včetně podia a občerstvení z našeho
stánku. Loni v lednu po valné hromadě jsme uspořádali již tradiční hasičskou taneční zábavu.
To je bohužel vše, co nám současný stav dovolil a nyní se krátce zmíníme o činnosti výjezdové
jednotky.
Také naše jednotka nezahálela a po celý rok 2020 byla připravena včas a efektivně
zasáhnout. Jsem rád, že v případě vyhlášení poplachu zasahujeme v nadstandartním počtu a
v praxi dokážeme vytvořit dvě požární družstva. V roce 2020 jsme zasahovali celkem u 21
mimořádných událostí a během celého roku poskytli několikrát technickou pomoc ať již na
žádost obce nebo i běžných občanů. Dovolte, abych se o některých událostech blíže zmínil:
Na počátku měsíce června jsme likvidovali obtížný hmyz, který se usídlil v ustájení koní
v blízkosti domova seniorů. Jelikož těchto typů zásahů je stále více, zakoupila nám obec Zbůch
nový vysavač na obtížný hmyz. Nákup se vyplatil, neboť hned 29. července jsme opět vyjeli k
likvidaci obtížného hmyzu, tentokrát do ulice K Letišti ve Zbůchu.
Další událostí byl velký požár pole mezi podnikem Prefa Zbůch a průmyslovou zónou
Úherce. Jednotka dorazila na místo jako první následovaná HZS Nýřany. Požár polního porostu
vznikl vlivem poškozené žací lišty na kombajnu. Díky rychlému zásahu byl požár, který se díky
povětrnostním podmínkám dynamicky šířil, rychle zlikvidován.
Dne 13. srpna jsme opět vyjížděli k likvidaci obtížného hmyzu tentokrát do Červeného
Újezdu.
18. srpna byla jednotka prostřednictvím KOPIS Pk vyslána do obce Vejprnice do
zahrádkářské kolonie Jižní Svahy. Zde vlivem přívalového deště došlo k zaplavení zahrad a
chatek. Po příjezdu na místo události a domluvě s velitelem zásahu jednotka nasadila dvě

čerpadla. Protože zásah probíhal po celý den, bylo aktivováno i družstvo CO, které zajistilo na
místě události stravu pro celou jednotku.
Na žádost starosty obce vyjela jednotka 27. 8. k likvidaci padlého stromu do koryta
Zálužského potoka. Jednotka provedla vyproštění stromu a s pomocí motorové pily následné
odstranění všech nebezpečných částí stromu.
Dne 6. 9. 2020 byla jednotka opět na žádost starosty obce povolána k odstranění
obtížného hmyzu do ulice Dvořákova ve Zbůchu.
Na výzvu velitele požární stanice Nýřany jsme 23. září vyjeli k požární asistenci při
přistání letadla typu ATR k patě dráhy Letiště Plzeň-Líně.
Začátkem října nás opět čekala likvidace obtížného hmyzu. Průzkumem bylo zjištěno
vosí hnízdo ve střešní konstrukci. Po odkrytí střešního pláště bylo hnízdo zlikvidováno.
Dne 22. října byla jednotka povolána prostřednictvím KOPIS Pk k dopravní nehodě
srážky osobního automobilu se zvěří a možným následným požárem automobilu. Průzkumem
byla zjištěna jedna nezraněná osoba mimo vozidlo a bílá mlha uvnitř vozidla, která budila
dojem dýmu z možného požáru v motorovém prostoru. Podrobnějším průzkumem bylo
zjištěno, že automobil není požárem zasažen a bílá mlha pochází z vystřelených airbagů
automobilu. Místo nehody bylo osvětleno, vyznačeno dopravními kužely a světelnými puky.
Po celou dobu zásahu až do odtažení havarovaného vozidla prováděla jednotka kyvadlové
řízení provozu na pozemní komunikaci, neboť byl jeden pruh (ve směru na obec Zbůch) zcela
neprůjezdný.
Zásahem spojeným se současnou mimořádnou situací bylo 27. října, na žádost Krajské
hygienické stanice, provedení dezinfekce vnitřních prostor mateřské školy Pohádka Zbůch.
Jednotka provedla dezinfekci celého objektu v ochranných oblecích. Následně byli zasahující
hasiči dekontaminováni.
Posledním zásahem roku 2020 byla likvidace nebezpečné látky, kdy dne 28. 10. byla
zjištěna ropná skvrna na Zálužském potoce. Událost byla ohlášena starostou obce na KOPIS
Pk. Na místo byla vyslána jednotka HZS Nýřany. Po jejím příjezdu na místo události poskytla
jednotka Zbůch součinnost. Podílela se na jímání uniklé ropné látky a dalších pracích spojených
s likvidací ropné látky. Po domluvě s velitelem zásahu jednotka prováděla v pravidelných
intervalech kontrolu místa události a následně pak 29. 10. provedla sběr zbývajícího sorbentu a
absorpčních hadů z hladiny potoka.
Chci poděkovat všem členům jednotky za jejich práci nejen při zásazích ale také při
odborné přípravě, údržbě techniky a praktických výcvikách. Také bych chtěl poděkovat členům
ostatních jednotek PO, se kterými jsme při výjezdech, taktických a prověřovacích cvičeních
spolupracovali.
I přes mimořádnou situaci ohledně koronaviru jednotka provádí pravidelné školení a
výcvik. Například 6. června se jednotka zúčastnila série výcviků a školení okrsku Nýřansko,
během kterého se jednotka zúčastnila prověřovacího cvičení na požár lesa v katastru obce
Hněvnice. Část školení probíhala v areálu zbůšské hasičské zbrojnice, kde družstvo CO
zajišťovalo stravu pro všechny jednotky okrsku.
Co se týká majetku sboru, k 31.12.2020 byla provedena inventura. Při níž nebyly
zjištěny žádné nesrovnalosti.
Závěrem chci ještě jednou poděkovat všem členům sboru, kteří přiložili v uplynulém
roce ruku k dílu a svojí prací přispěli k výše jmenovaným výsledkům. Děkujeme také vedení
obce ve Zbůchu za jejich dosavadní podporu. Myslím, že spolupráce s Obecním úřadem byla
vždy na velmi dobré úrovni.

Rádi bychom, aby náš sbor byl schopen vždy úspěšně zasahovat, ať už při požárech či
živelných pohromách, nebo při jiné pomoci občanům a obci. Také bychom rádi dobře
reprezentovali naši obec na hasičských soutěžích.
Rovněž ještě jednou děkuji všem sponzorům, kteří nám poskytují svoji materiální i
finanční pomoc. Doufám, že na nás ani v tomto roce sponzoři nezanevřou.
To je vše, co jsem Vám chtěl dnes říci k naší činnosti za uplynulý rok 2020. Ještě jednou
děkuji všem, kteří se podíleli na činnosti sboru a vám všem děkuji za pozornost.
Josef Šlauf
starosta SDH Zbůch

