Zpráva o činnosti HASIČŮ Babice za rok 2017
SDH Babice má k dnešnímu dni roku 26 členů, výbor pracuje
ve složení 7 členů. Výbor zasedal a zasedá každý měsíc ve
středu po okrskové schůzi, popřípadě operativně i častěji.
11. března jsme pořádali na sále kulturního domu hasičský
ples. Účast byla hojná, všechny hosty čekala bohatá tombola
a výborná zábava. Všichni, co ples připravovali a co se starali
o průběh plesu, pracovali výborně.
6. května jsme prováděli sběr kovového odpadu. Děkujeme za
bezplatné zapůjčení techniky a lidem za odevzdaný sběr.
V roce 2017 nás opustil jeden náš člen, bývalý starosta SDH pan Žádník Jaroslav. Čest jeho
památce.
Na činnost v roce 2017 se mi podařilo podáním žádosti na dotaci od obce Babice pro sbor
získat příspěvek ve výši 25.000,-. Tyto peníze nám obec převedla na účet a dotace byla dále
podmíněná vedením vyúčtování. Za tyto peníze jsme zaplatili sál a hudbu na hasičský ples,
zakoupili jsme nové židle a stoly do klubovny. Za tyto peníze na činnost našeho sboru obci
Babice velice děkujeme.
JSDH Babice má k dnešnímu dni 11 výjezdních hasičů, vyškoleny 4 velitelé družstva, 7
strojníků, 2 pilaře, 1 nositele dýchací techniky. V roce 2017 jsme se školili a obhajovali
zkouškou osvědčení u HZS Olomouc. Velitelé družstva Metlík Miroslav a Dokoupil Stanislav,
strojníci Surovec Jaroslav a Jelínek Jiří. V jednotce máme od roku 2017 dva nové členy: Davida
Zabloudila a Jana Zittu.
Jednotka vyjíždí na území obce i mimo něj, evidenční číslo je 712109 a je zařazena jako JPO5.
V roce 2017 naše jednotka byla krajským operačním střediskem povolána na 13 události:
21.1. 11:05 Požár – Šternberk, Babická, požár v bytu, dlouhý zásah při požáru bývalého
pivovaru, výjezd 1+3
23.2. 18:21 Požár – Šternberk, Ke kapličce, požár v bytu, kouř ze střechy dřevěné chaty, k
tomuto výjezdu jsme kvůli závadě na CAS nevyjeli
1.3. 11:52 Požár – Šternberk, Obchodní, TESCO EPS signalizace, planý poplach, během
výjezdu jednotka odvolána, výjezd 1+3
23.3. 11:47 Technická pomoc – Babice, prosba o pomoc s transportem pacienta, výjezd 1+3
24.4. 19:30 Požár – Šternberk, Uničovská, požár pokoje v bytě v 8. patře, také dlouhý a
velice náročný zásah, evakuace 150 osob, výjezd 1+4
25.5. 1:06 Požár – Šternberk, Bojovníků za Svobodu, zahoření izolace v sádrokartonové
příčce, výjezd 1+3

6.6. 14:48 Požár – Šternberk, Jabloňová, zahradní domek 10x8m v plamenech, výjezd 1+3
25.8. 12:46 Požár – Lužice, požár pole u Šternberka v katastru obce Lužice, výjezd 1+3
31.8. 21:24 Požár – Šternberk, Olomoucká, požár chat a dřevěných přístřešků, také jeden z
větších požárů, navíc v noci, výjezd 1+5
24.9. 14:26 Požár – Šternberk, Masarykova, kouř z bytu na chodbě, výjezd 1+6
18.10. 14:38 Požár – Šternberk, Uničovská, požár lisu ve firmě, plechovky v lisu, výjezd 1+3
12.11. 9:54 Požár – Šternberk, Křížová, střecha rodinného domu, od komína, také náročný
zásah v komplexu několika dvorů, výjezd 1+3
11.12. 11:20 Požár – Šternberk, Jiráskova, požár trouby v bytě v 8. patře, výjezd 1+3
V roce 2017 jsem za Obec Babice žádal Olomoucký kraj v dotačním titulu Dotace na pořízení,
rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého
kraje 2017 o 109.600,- (v této dotaci je spoluúčast obce minimálně 50 procent) a v dotačním
titulu Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů o 32.843,-. Jde vidět, že dotace
umíme správně podat, protože jsme v obou případech byli stoprocentně úspěšní a dostali jsme
plné částky. Za tyto peníze na činnost našeho sboru a jednotky obci Babice a Olomouckému
kraji velice děkujeme. Myslím si, že za ně odvádíme kvalitní práci a reprezentujeme obec v tom
nejlepším světle.
V průběhu roku jsem z těchto peněz zakoupil toto vybavení: 8ks kompletních zásahových
třívrstvých kompletů Deva Patriot Standart s nápisem Hasiči, 8ks zásahových kukel Kermel
Comfort, 8ks záchranářských nožů Rescue Tool, 3ks zásahových přileb PAB Fire 03, 4ks svítilen
na přilbu Mini MagLite LED, 6ks držáků svítilen, 5 párů zásahových rukavic Tiffany.
Díky stále lepší a lepší spolupráci s obcí jsme dnes už plně vybaveni, ale trápí nás tímto další
velký problém. Vybavení máme, ale nemáme ho jak a kde vozit. Naše vozidlo má nástavbu
původní, z dob, kdy hasiči maximálně jen hasili a potřebovali vodu a několik hadic. Dnes je těch
činností, které musíme vykonávat, daleko víc. K tomu potřebujete spousty prostředků, které
musíme vozit v kabině nebo nahoře na cisterně. I tento problém se letos snad podaří vyřešit.
Loni jsme již takové vozidlo měli sehnané, ovšem jiná obec nás přeplatila. Letos se podařilo
sehnat zásahové vozidlo, které je sice typově stejné jako to naše, ale před několika lety dostalo
novou nástavbu. Ta již dokáže plně pojmout vše, co potřebujeme. Nyní jsme ve stádiu, kdy je
podepsána kupní smlouva a čeká se na STK, přepis a převoz k nám. Děkuji tímto členům, kteří
se zapojili do shánění cisterny. Letošní dotace chci napasovat na nákup tohoto vozidla, opravy
a případnou přestavbu motoru. Uvidíme, jak budeme úspěšní.
Na odborné přípravě bylo odpracováno členy JSDH 474 hodin, údržba a oprava techniky 86
hodin, povinné zkoušky a kondiční jízdy 14 hodin, ostatní činnost 25 hodin, příprava plesu a
sběr 103 hodin. Členové SDH Babice tedy celkově v roce 2017 odpracovali 702 hodin.
Všem hasičům, kteří pro obec pracují bez nároku na mzdu, ještě jednou děkuji za jejich
vykonanou práci.
Zapsal velitel JSDH Babice Bc. Miroslav Metlík

