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Hasičská činnost navzdory vládním opatřením zcela neutichla.

Podzim roku lidé vnímají opět především jako omezující. Zavřené školy, obchody, služby, či
restaurace. Na vládní nařízení reaguje také naše činnost hasičská. Po stránce kultury byla již
zrušena spousta tradičních akcí pořádaných hasiči. Bylo to buď přímo kvůli zákazu, nebo po
dohodě pořadatelů, kteří nechtějí každý den sledovat vývoj opatření a trnout, jaká budou dána
pravidla v den konání akce. Především pak také proto, že řadu akcí plánujeme skutečně s
velkým předstihem. Zrušili se také schůzky mladých hasičů, jako dětského kroužku.

V podstatě je tak podzim především ve znamení jednotky. I zde platí určitá námi zvolená
opatření. Scházíme se opravdu na to nejnutnější. K tomu patří zejména údržba techniky, či
různé opravy. Vždy po menších skupinkách. Pravidelná školení jednotky jsme oželeli. Bojíme
se nákazy? Ne tak docela. Máme respekt. Protože jeden bezpříznakový člen může dle pravidel
karantény postavit dalších x členů jednotky mimo výjezd. A počet našich členů není nekonečný,
hlavně v dopoledních hodinách, kdy většina jednotky pracuje. Jednotka v karanténě je pak
neakceschopná. Proto se snažíme dávat pozor. Proto u zásahu neustále apelujeme na
prevenci a ochranné pomůcky.

Výjezdová činnost je pak stále spojena s rozmary počasí a transporty pacientů. Už nyní víme,
že letošní sezona bude patřit k těm „silným“, co se počtu zásahů týče. Musíme také říct, že
transporty našich spoluobčanů byly vždy provedeny v součinnosti se záchrannou službou a
nenarazili jsme dosud na pozitivního jedince (což by se dle pravidel výjezdu nemělo stát).
Zvláštním, dlouhotrvajícím nočním výjezdem, byla povodňová hlásná hlídka na hlučínském
jezeru. Štěrkovna zde přetékala přes svou hráz na ul. Celní. Zhruba co tři hodiny se monitoroval
stav. Zda je nutné propusti pročistit, zda voda odtéká jak má. Zda hladina štěrkovny klesá.
Ráno nás pak vystřídala jednotka z Hlučína – Bobrovníků. Musíme také zdůraznit, že se nás
netýká zákaz nočního vycházení apod. Výjezdová činnost je na seznamu výjimek. Proto se
snažíme být vám k dispozici ve kteroukoliv hodinu, kterýkoliv den.
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