
Zpráva o činnosti jednotky SDH obce Jeseník n. O.  – Hůrka za rok 2013 
 

 
1. Složení jednotky 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jeseník nad Odrou – Hůrka má k dnešnímu datu 
19 členů. Skládá se z velitele jednotky, tří velitelů družstva, šesti strojníků a devíti hasičů. 
V letošním roce jsme do zásahové jednotky přibrali dalšího našeho člena Davida Mana. 
 
2. Výjezdy 
 

4. ledna 2013 –  03:49  – Planý poplach – Jeseník n.O. 
Planý poplach – požár komína, nahlášeno projíždějícím strojvedoucím vlaku. Jednalo 
se unikající přebytečné teplo z bioplynové stanice.  
 
19. května 2013 – 12:15 – Požár  - Polouvsí  (Okrsková soutěž v Jeseníku n.O.) 
Požár, lesní, polní porost, tráva – hořelo kolem železniční trati, jednotka provedla 
uhašení 4 ohnisek jednoduchými hasebními prostředky, poté ve spolupráci s jednotkou 
HZS NJ provedla prolití vodou místa požáru. 
 
14. července 2013 – Námětové cvičení okrsku Starý Jičín 
Zásahové družstvo jednotky se zúčastnilo námětového cvičení okrsku Starý Jičín. 
Tématem byla dálková doprava vody v obci Starojická Lhota od požární nádrže po místní 
hospodu. 
 
17. srpna 2013 – 20:00 – 23:00 
Asistence u ohňostroje na slavnosti obce.  
 
23. srpna 2013 – 16:29 – Požár - Polouvsí 
Požár lesní, polní porost, tráva – hořelo strniště na poli po obilí, jednotka nebyla 
povolána (nedopatření bylo ústně vysvětleno s IBC). 
 
26. srpna 2013 – 18:07 – Technická pomoc – Polouvsí 
Technická pomoc, likvidace hmyzu – jednotka provedla likvidaci bodavého hmyzu 
v objektu pohostinství postřikem. 

 
3. Další činnost jednotky SDH     
Během celého roku se členové JSDH aktivně zapojovali i do akcí pořádaných výborem SDH. 
Někteří členové se pravidelně zúčastňují brigádnických prací, kde se mimo jiné v první 
polovině roku provedla menší stavební úprava garáže. Tím došlo k navýšení skladovacích 
prostor pro technické prostředky PO potřebných pro zásah a také výbavu soutěžních 
družstev mladých hasičů, žen i mužů. Dále byla prováděna údržba techniky, věcných 
prostředků, příprava zásahového vozidla na STK a to většinou vlastními silami. 
 
Při tomto hodnocení nesmím zapomenout i na to, že mimo tuto činnost byla po celý rok 
zabezpečena činnost našeho kolektivu mladých hasičů a to hlavně doprava na soutěž 
zásahovým vozidlem. 
 
4. Závěrem 
Chtěl bych poděkovat členům jednotky, ale i sboru, kteří se podíleli na všech akcích. 
Starostovi obce poděkovat za vzájemnou spolupráci, která je na velmi dobré úrovni a věřím, 
že naše spolupráce bude pokračovat i v následujících letech. 
 

Tomáš Sládeček, velitel jednotky, 14.12.2013 


