Zpráva velitele jednotky SDH ZaďníTřebaň zarok2020,
Jednotkasboru dobrovolných hasičůZadníTíebaň, máv současné době 11 členůcožje stejný stav jako v roce
2019.

JSDHje nyní složenaze 3 ve|itelů,2 strojníků a 6 hasičů.2členijsou vyškoleni používat dýchací techniku
máme také 2 techniky ochrany obyvatelstva a 1 člen má oprávnění pro práci s motorovou pilou.

Cíljednotky pro letošnírok je stejný jako v roce loňském, který nebylo možnéřešit kvůli pandemii ato získat
alespoň 1 nové džitele řidičskéhooprávnění skupiny C a zároveň ho vyškolit na strojníka kterych je v posledních
letech stále nedostatek, 2 členy vyškolit pro používánídýchací techniky, ďalší 2 členy vyškolit pro práci s
motrovou pilou,
Členovéjednotky nejen že se zúčastnilisvých jednotliých cyklických příprav, ale jejich účastbyla i na školení
jednotky v rámci odoborné přípravy.

Členovéjednotky se o svěřenou techniku starají tak, aby byla neustále připravena k použitípři zásahu,
Jednotka měla minulý rok vyhlášen výjezd celkem 9x a vžďy úspěšně vyjela. V loňském roce jsme se na
ýjezdech zúčastnilipŤevážnétechnických pomocí apožárt komínů, ale také pátrácí akce. Dále probíhali
každoročníčinosti jednotky - odstranění popadaných větví a stromů, postavení vánočního stromu za pomoci
jeřábu HZS Řevnice apod. Loňský rok bych nazval tím náročnějšíma doufam žeto taknebude i letos.
Dále jsme se zúčastnilinámětového cvičenív Karlštejně, kde jsem byl opět mile překvapen vysokou učástí členů
jednotky.

Jednotka, byla v loňském roce vybavena novým dopravním automobi|em Ford Transit Custom (za939.572Kč),
kterému členovéjednotky začali říkat Gusta - Gustík, Automobil dodala firma Auto Trutnov, která provedla
přestavbu dle požadavku. Automobilje mimo standartní výbavu vybaven: LED rampou, LED zadním majákem,
LED světly v masce, LED oranžovou alejí, Reproduktorem ovladatelným z kabiny vozu, Sirénou, vozidlovou
radiostanicí, zásuvkou pro inteligentní dobíjení, Hasícímpřístrojem práškovým aCO2, ručnímvyprošťovacím
nástrojem, 2x RučníLED svítilny, Lékarnou typu III, Čtecílampičkou, Nožem nalezání pásů, osvětlovací
magnetické světlomety, spoustou USB zásuvek a dalším.Neschází anl tažnézaíízení.Automobil je v barvě
RAL3000, Tento automobil byl financován zdotacíHZS a kraje, zbytek byl doplacen obcí (189.572Kč). Všem
co se na automobilu podíleli tímto moc děkuji. Dále byli obcí pořízeny nové obleky proti obtížnémuhmyzu,
které jsou aktuálně velice potřebné, jednotka vyjiždíkaždý rok několikrát na tuto likvidaci, dříve jsme si
půjčovaliod JSDH Liteň a nyní jsme konečně soběstační.
Jednotka také připravovalazázemí pro nový DA, garážbyla vyklizena, vymalována včetně nátěru topení apod.
Při té příležitosti byla vyklizena také kůlna za hasičskou zbrojnicí zÝJeré byl odpad odvezen do
velkoobjemového odpadu a do sběru. Dále probíhalajako každý rok údržbazeleně kolem zbrojnice.

Závěrem mi dovolte poděkovat Všem členům,kteří se zúčastňujívýjezdů k zásahům a školeníjednotky, všem
rodinným příslušníkůmčlenůjednotkyzajejich respektování času kteqý členovévjednotce tráví, a soutěžním
družstvůmza dobrou reprezentaci našeho sboru.Clenům obecního zastupitelstva za podporu.

A v neposlední řadě bych Vám Všem chtěl popřát hodně úspěchů v soukromém, profesním i hasičském životě,
co hodně štěstízdraví do roku 2021.
ml.
Děkuji Yám zapozornost. Velitel JSDH Zadní Třebaň Josef Ševčík

Detail výjezdú z KOPIS (nejedná se o činnosti okolo):
Celkem výjezdů:9
Jednotka vyjela: 9x (100%)
Jednotka nevyjela: 0x (0%)
Jednotka byla odvolána při cestě na místo zásahu: 1x
28.1.2020 - Odstranění nebezpeěných stavů - spadlé dráty na hlavní komunikaci Zadni Třebaň, ulice
Pod Květy
7.2.2020 - Technická pomoc - péúráci akce - Černošice,ulice Alšova
10.2.2020 - Technická pomoc - spadlý strom u hřbitova - Zadni Třebaň, ulice Liteňská
10.2.2020 - Technická pomoc - spadlý strom - Zani Třebaň, ulice Pod Chybou
12.3.2020 -Požár -požár komína -Zadní Třebaň, ě,p.470
2652020 - D9pravní nehoda - dopravní nehoda vlaku a auta na nechráněném přejezdu - Zadni
Třebaň, ulice Revnická
6.8.2020 - Likvidace obtížnéhohmyzu - Likvidace sršního hnízda ulice Na Bořích
26.8.2020 - Technická pomoc - spadlý strom - Zadní Třebaň, ulice Na Kaplanci
12.12. - Požár - požár sazí v komíně - Zadní Třebaň, ulice K Voškovu

