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Tatecký plátek
Hasiči

Dovolte mi, abych Vám přiblížil současnou
činnost jednotky sboru dobrovolných
hasičů v naší obci. Samozřejmě velký dík
patří kolegům hasičům, kteří se podíleli na
udržení dlouholeté tradice v naší obci a to
někdy doslova zuby a nehty. Vždyť tradice
naší jednotky sahá až do roku 1908, což
předznamenává, že příští rok oslavíme 111
let. Ale historii bych se chtěl věnovat
v některém z příštích Tateckých plátků,
protože tak dlouhá tradice se nedá popsat
několika větami.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů naší
obce znovu povstala v březnu roku 2017,
kdy byla oficiálně přihlášena do výjezdu.
Všemu předcházela spousta práce, potu a
slz. V první řadě bylo nutno zaujmout a
získat nové členy, kteří budou ochotni ve
prospěch obce a jejich občanů vykonat i
něco navíc, bez nároku na jakýkoliv
osobní prospěch. V současné době má
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
celkem 15 členů v následujícím složení:

.

Daniel Biško - velitel jednotky/strojník
Marek Vaňhal – zástupce velitele jednotky
Martin Palounek – velitel družstva
Petr Schneider – strojník
Jakub Vašíček – strojník
Bc.Tomáš Hrdina – hasič
Václav Pražák – hasič
Daniel Parobek – hasič
Ivana Parobková – hasič
Ing.Miroslav Jadviščok – hasič
Martin Müller – hasič
Lucie Müllerová – hasič
Martin Bázlík – hasič
Jan Balčík – hasič
Petr Schneider ml. - hasič
Podařilo se získat nové členy jednotky, ale
tím to vše teprve začíná. Nové členy
jednotky
musíme
obléknout
do
odpovídajících ochranných pomůcek,
náležitě je vyškolit a vycvičit. Posledním a
jedním z nejdůležitějších úkolů bylo svěřit
členům jednotky do rukou techniku a
prostředky, kterými by naplňovali heslo
dobrovolných hasičů: „Bližnímu ku
pomoci, obci ku prospěchu.“
Proto se po jednání zastupitelstva v roce
2016 rozhodlo o nákupu cisternové
automobilové stříkačky na podvozku
Renault G270 s obsahem vody 3 000 litrů a
pro osádku hasičského družstva v počtu
1+7. Proto bych touto cestou chtěl
poděkovat starostce obce a členům
zastupitelstva za podporu a důvěru. Bez
toho bychom neměli fungující jednotku,
která je připravená pomoci vždy a všem
občanům, kteří se ocitnou v tísni. Na závěr
mi dovolte, abych se s Vámi podělil o
statistiku výjezdů naší jednotky.
V loňském roce jednotka zasahovala u
celkem pěti událostí v katastru obce,
z čehož si dovolím připomenout zásah ze
dne 29.10.2017.
Jednalo se o zásah při větrné smršti, která
měla za následek pád stromu do drátů
elektrické energie. Na více než 20 hodin se
část obce ocitla bez elektrické energie a
po celou dobu byl padlým stromem
zablokován příjezd do obce od Skramníků.
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Členové jednotky se na místě zásahu
střídali po dobu více než 24 hodin, za což
jim patří díky i z mé strany.
V letošním roce naše jednotka zatím
zasahovala u 5-ti událostí, z čehož dvakrát
byla povolána operačním střediskem
mimo obec. U posledního zásahu u požáru
pole mezi obcemi Chotouň a Chrášťany
byla naše jednotka dokonce jako první na
místě.

Dovolte mi na závěr popřát všem
občanům naší obce příjemné a klidné
prožití období dovolených s vědomím, že
vaše jednotka Vám ochrání majetek.
Daniel Biško – velitel jednotky SDH Tatce

