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Prázdniny, volno, odpočinek, tak toto přesně u místní jednotky hasičů nenastalo.

Začátek a vlastně i průběh léta vytváří pocit možnosti odpočinku. Řada z nás využívá možnosti
delší dovolené. Počasí přímo vybízí k relaxaci. Podnikáme výlety. Bohužel, jediné, co se stále
nemění, je výjezdová připravenost. I za těch okolností, kdy je řada našich členů pryč, se
snažíme aktivně pomoci našim spoluobčanům. A jak to tak bývá, každá dobrá aktivita musí být
náležitě potrestána. Přes léto se nám jednoznačně navýšil počet nutných výjezdů.Vlastně jsme
si už říkali, zda je normální si říkat hasiči. Ve většině případů se totiž jednalo o podobný typ
zásahu. Transport pacienta. Ten je převážně v režii záchranné služby, která díky okolnostem
není schopna pacienta přepravit do sanitky. Pomáháme tak přeneseně našim spoluobčanům. O
to víc nás pak mrzí, pokud se dozvíme, že náš zásah posléze stejně nepomohl.

Asi náš nejviditelnější zásah proběhl na přelomu července a srpna. Hořela hromada vyvezené
slámy. Vlastní škoda skoro žádná, ale hoření bylo zdrojem velkých obav. Stoh totiž
sousedil s dosud neposekaným lánem obilí. A tam už by to byl jiný fičák. Včetně případné
škody. Na zásahu jsme kromě jiného využili také naši nárazníkovou lafetu. Na slovo přišla
také budova zbrojnice. Poprvé jsme využili pořádně místa na umývání použité výbavy, myli a
čistili hadice teplou vodou a pak je už pomocí motoru jednoduše necha-li pověsit. Jelikož zásah
trvá okolo šesti hodin, na poli jsme vystřídali prvotní vyjetou osádku za druhou. Následná
třetí, která měla být nasazena od osmé hodiny večerní, už jen dorazila pomoci s očistou. A
že toho zase bylo. Na další hodinku a půl práce...Také nebylo špatné využití klimatizované
kabiny cisterny pro odpočinek. Ne všechny cisterny hasičů ji mají. Ale v třiceti stupních na
poli nad obcí posloužila skvěle. Stejně jako přenosná lednička, kterou jsme do cisterny při
její tvorbě nechali zabudovat. Nebylo by nic lepšího, než při hašení jako nápoj používat
teplé minerálky.Zatím dalším bonbonkem tohoto léta byl výjezd na čerpání vody. Všude horko,
všude sucho a najednou informace o vodě ve sklepě. A nutno říci, že tam pak opravdu byla. Ale
jen díky technické závadě.Věřme, že další měsíce s sebou opět přinesou zklidnění situace. A
tím i zasloužený odpoči-nek pro hasiče, byť mimo typickou odpočinkovou sezónu.
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