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Pravidelná statistika zásahů za uplynulý rok.

Každý rok si na tomto místě stěžuji, že to není snad ani pravda, jak ten rok letí. A zase máme
jeden zdárně za sebou. Pojďme se na něj zaměřit hasičskou statistikou. Loni vyjela jednotka k
28 zásahům a dalším 11 neakutním událostem, které bylo třeba vykonat. Z hlediska počtu rok
průměrný, počet spíše vyšší. Největší změnou byla dočasná hasičská zbrojnice, která byla
situována na pomezí s Markvartovicemi, a tudíž pro většinu členů na nevhodném konci, než
bydlí. Bohužel jiná alternativa ale nebyla. I tak se opět podařilo všechny výzvy vyřešit a i v
provizorních podmínkách fungovat. Vlastně nám tam bylo líp. Byla tam teplá voda i záchod. Ale
všichni jsme žili v provizoriu v myšlenkách na to, že se pak přestěhujeme do zbrusu nové
zbrojnice. Opět jako rok co rok se hasiči věnovali údržbě, opravám, tréninku i týlovému zázemí
pro svou výjezdovou činnost.

Ta loni vypadala takto:

1. 1. 2019 – požár hrabanky – Po silvestrovské půlnoci jedna z rachejtlí zapálila kus hrabanky v
lese. Nový rok trval sotva hodinu, a už tu byl první výjezd k ohni.

14. 2. 2019 – transport pacienta – Valentýna hasiči neslavili s partnerkami, ale na ul. Višňová.
Zde pomáhali záchranné službě.

16. 2. 2019 – požár sazí – Jednotka povolána k požáru sazí v komíně na Vrablovci.
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27. 2. 2019 – transport pacienta – Opět dopomoc záchrance, tentokrát na ul. Hlučínská.

4. 3. 2019 – požár trávy – Jednotka vyslána do Markvartovic na požár trávy u domu 20x50 m.

11. 3. 2019 – jiskřící kabel elektřiny – Jednotka vyslána v silném větru zabezpečit tuto situaci s
jiskřícími dráty.

16. 3. 2019 – spadlé stromy – Dva smrky jako důsledek silného větru v obci.

1. 4. 2019 – požár RD – Požár domu v Markvartovicích aprílem nebyl.

26. 4. 2019 – požár křoví – Jednotka vyslána k ohni do bývalé pískovny.

28. 4. 2019 – transport – Opět dopomoc na výzvu záchranné služby.

7. 7. 2019 – transport pacienta – Výjezd pro změnu na Vrablovec.

11. 7. 2019 – požár trávy – Výjezd do ul. Na Návsi, kde u firmy hořela tráva.

14. 7. 2019 – požár automobilu – Jednotka prověřena na požár auta.

21. 7. 2019 – nepřízeň počasí – Prudký liják zapříčinil tři výjezdy, konkrétně na zatopenou
benzínovou stanici, také spadlý strom do ludgeřovického potoka a zbylá část jednotky vyslána
na pomoc do Hlučína, který na tom byl ještě hůře.
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28. 7. 2019 – požár siláže – Jednotka vyslána k markvartovické skládce, kde došlo k požáru
uskladněných zbytků z pole.

31. 8. 2019 – ohlášen požár – Požár odpadu překvalifikovaný na neohlášené pálení.

2. 9. 2019 – čerpání vody – Opět silné rozmary počasí, které odnesl Hlučín. Tamní přetížené
jednotky žádaly o posily k dalším nahlášeným událostem.

9. 9. 2019 – transport pacienta – Jednotka vyslána k pomoci záchranářům.

15. 9. 2019 – požár automobilů – Jednotka ze školení odvolána k reálnému požáru v obci.

16. 9. 2019 – transport pacienta – Tradičně dopomoc záchranné službě při přenosu pacienta.

16. 9. 2019 – dopravní nehoda – Ranní transport během dopoledne doplnil další výjezd do
Markvartovic. Jednotka vyslána k odklízení trosek pergoly z havarovaného vozidla jako náhrada
za místní jednotku.

20. 9. 2019 – transport pacienta – Jednotka vyslána do ul. Rozvětvená.

9. 10. 2019 – výbuch kotle – Jednotka povolána řešit následky exploze kotle na tuhá paliva.

18. 10. 2019 – transport pacienta – Další transport na ul. Hlučínská.

26. 10. 2019 – požár odpadu – Překvalifikováno na neohlášené pálení.
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3. 11. 2019 – požár tújí většího rozsahu – Jednotka vyjela k ohlášenému požáru tújí na zahradě
u rodinného domu.

Jak je vidět, loni nebyla nouze o požáry, což je sice dle názvu hlavní poslání hasičů, dle
dlouhodobého měřítka však nepatří požáry mezi nejčastější události u hasičů. Loňský rok tak
byl výjimkou. Opět zde máme další zkušenosti, další uchráněné hodnoty, vděk zasažených. A
stejně jako loni i letos se členové jednotky dohodli, že jim není lhostejná obec, ve které žijí. I
letošek tak jistě přinese práci, zásahy, školení a další výzvy, ale také určitě zábavu i pěkné
chvilky třeba při ukázce pro děti. Moc děkuji aktivním členům jednotky za jejich přístup a to
nejen při zásazích, ale rovněž při aktivní přípravě na ně. Dáváte tím dobrý příklad lidem a vaše
rodiny na vás mohou být hrdé. Děkuji také vám spoluobčanům, kteří si nás váží a stojí za námi.
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