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Jednotka ludgeřovických hasičů neměla zrovna klidné svátky, během krátké doby musela vyjet
hned pětkrát.

Když jsem přál v minulém článku hasičům klidné ukončení roku, patrně jsem přivolal zásahovou
smršť. Statistiky loňského roku jsem ukončil zhruba v půli prosince z důvodu uzávěrky
zpravodaje. Většinou totiž výjezd již nenastane, nebo maximálně jeden dva. Loňský rok se
završil stylově. Zásahů bylo hned pět. Již v minulosti jsme byli zvyklí opustit rodinný kruh a
pohodu např. na Štědrý den, kdy hořelo ve sklepě rodinného domu. Také pamatuji např.
dopravní nehody na Štěpána, silvestrovský požár sazí v komíně, či tříkrálový požár obchodu.
Loňský rok ovšem trhl rekord, a co bývá jindy rozčleněno do několika sezón, zvládl bleskově
během čtrnácti vánočních dní.

15. prosinec se nesl ve znamení školení jednotky. Na závěrečném školení většinou
debatujeme, co dělat v příštím roce jinak, co zlepšit, na co se zaměřit. Máme takové posezení,
ale zároveň s ústním přezkoušením z oblasti požární ochrany. Jedná se především o zpětnou
vazbu, co vše si členové jednotky zapamatovali z různých téma školení během roku. V ten
samý den však byla jednotka oběma vozy vyslána na požár do Šilheřovic. Konkrétně k budově
tamní školy. Jednalo se o taktické cvičení, které prověřilo především praktické dovednosti
členů, nabyté během roku. Společně s námi zasahovaly i jednotky obcí Hať, Markvartovice, či
domácí Šilheřovice.

20. prosince byl jednotce ohlášen požár kontejnerů u hřiště. Jednotka ve spolupráci s tou
profesionální dostala oheň rychle pod kontrolu. Bohužel při zásahu došlo vlivem sálavého tepla
také k poškození zaparkovaného osobního vozidla.

24. prosince si celá jednotka užívala Štědrý den. Bohužel došlo opět ke svolání členů. Na nové
Hlučínské byl ohlášen spadlý strom. Jednotka na místě našla už jen větší větev, kterou za
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pomocí rukou posádky odtáhla za svodidla. Dojetá jednotka HZS tak téměř okamžitě odjela
zpět na základnu, síly a prostředky na místě stačily.

25. prosince vyjížděl pouze vyšetřovatel požáru, kdy na ul. Lípová došlo k technické závadě na
spotřebiči. Výjezd místní jednotky hasičů však nutný nebyl.

26. prosince jednotku nad ránem opět svolal poplach. Byl nahlášen požár garáže s motorkami.
Jak se později ukázalo, hořela spíše vedle stojící udírna. Naštěstí bylo všem uhašeno včas
zahradní hadicí, jednotka tak situaci nakonec pouze překontrolovala.

1. ledna, krátce po bujarých oslavách Silvestra, byl jednotce oznámen požár hrabanky v
ludgeřovickém lese na katastru naší obce. Cesta k požáru nebyla jednoduchá, neboť příjezd byl
až od Ostravy – Lhotky, směrem k „našemu“ lesu. Požár byl záhy uhašen již vyslanou
jednotkou HZS Přívoz, která měla k ohni blíže a tak se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

5. ledna byl oznámen únik oleje z autobusu na Nové Hlučínské. Zde postačil zásah HZS Přívoz.
Pro nás ale jenom dobře, jelikož v té době probíhala slavnostní schůze sboru a bilancování roku
se zástupci družebních a okolních sborů. Výjezd by zajištění akce jistě nemile komplikoval.

Během doby vánoční členové opět více než dost prokázali, že jim osud jejich spoluobčanů není
lhostejný. I tento rok tak byla naše výjezdová činnost stoprocentní. Připočtu – li k tomu všemu
fakt, že o svátku ještě pořádali někteří štěpánskou zábavu, je nutno opět před hasiči smeknout.
To vše však jde ruku v ruce s jejich rodinami, které opět o Štědrém dnu či silvestru opustili ve
prospěch jiných. Tam, kde bylo aktuálně potřeba. Snad nebude platit „Jak na Nový rok, tak po
celý rok.
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