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Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládána Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných
hasičů města Tišnova za rok 2016 včetně přehledu výjezdů jednotky k zásahům.

Zpráva o činnosti
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Tišnova za rok 2016
Město Tišnov je zřizovatelem organizační složky „Jednotka sboru dobrovolných hasičů
města Tišnova“ (dále je JSDH), která je zařazena v kategorii JPO III.
V současné době je v jednotce 24 členů, kteří v loňském roce odpracovali při zásazích 580
hodin, při údržbě techniky 170 hodin a při školení a výcviku 835 hodin.
V roce 2016 byla JSDH vyslána Krajským operačním a informačním střediskem HZS JMK
celkem k 49 výjezdům, z toho bylo 39 požárů, 3 technické pomoci, 6 planých poplachů a 1x
činnosti jednotky, které se neevidují v celkové statistice (šlo o plnění parní lokomotivy při
oslavách vybudování železniční tratě). Přehled výjezdů přikládáme přílohou.
Jednalo se většinou o požáry trávy a lesního porostu menšího rozsahu, náročnější byl zásah
při požáru lesa ve Všechovicích, kde JSDH zasahovala dva dny. Čtyřikrát byla jednotka
povolána k požáru rodinného domu v Žernůvce, kde po likvidaci požáru v noci se tento
dohašoval ráno a poté při odstraňování trosek došlo k novému zahoření.
JSDH má k dispozici cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 T 815, která je
vybavena na téměř každý zásah, dále CAS 32 T 148, která slouží díky své terénní
průchodnosti a dostatečné zásobě vody především k výjezdům na požáry trávy a lesního
porostu. Jenomže toto auto je v provozu již od roku 1972 a jeho provozuschopnost
zajišťujeme s nemalými finančními náklady. Proto byla snaha o získání nové
velkoobjemové cisterny z Evropských fondů, ale bohužel se tento pokus nezdařil. I nadále
budeme sledovat dotační tituly na pořízení požární techniky, protože obnova CAS 32 T 148
je nevyhnutelná.
Jako dopravní automobil využívá jednotka Iveco, které se podařilo zajistit v roce 2013 díky
dotacím. Vozidlo je vybaveno požárním čerpadlem, elektrocentrálou, osvětlovacími stativy,
dýchacími přístroji, třemi sadami pro práci na vodě a dvěma neoprenovými obleky pro
případ povolání JSDH ke spolupráci s HZS.

V loňském roce si JSDH připomenula 140. výročí založení hasičského sboru.
Při této příležitosti se město Tišnov rozhodlo ke koupi slavnostního, oboustranně
vyšívaného praporu. Současně město podalo žádost na JMK o finanční podporu.
Jihomoravský kraj rozhodl o poskytnutí dotace na pořízení praporu v celkové výši 55.000
Kč.
Na základě výběrového řízení byla k vyhotovení praporu s příslušenstvím oslovena firma
Velebný & Fam s.r.o., se sídlem v Ústí nad Orlicí, IČ 25960709. Vybraný uchazeč předložil
na dotazované zboží nejvýhodnější cenovou nabídku.
Prapor byl zhotoven na kvalitním vlajkovém sametu, uměleckou stínovanou výšivkou, o
rozměru 100 x 150 cm. Součástí dodávky byl stojan a žerď s dřevěnou cibulkou.
Při oslavách 140. výročí založení sboru byl v květnu loňského roku prapor s věnováním
předán zástupci města veliteli JSDH.
Prapor, s vyšitou dominantou sv. Floriána s ochrannou rukou nad tišnovskou radnicí, již
zůstane pro tišnovský dobrovolný hasičský sbor symbolem a reprezentativním prvkem.

Dále město Tišnov obdrželo z JMK účelovou neinvestiční finanční podporu v celkové výši
20.000 Kč na Den s Integrovaným záchranným systémem, který pořádá JSDH pravidelně
každý rok. Tato akce, s ukázkami techniky hasičského záchranného sboru, jednotek
dobrovolných hasičů, Policie ČR, zdravotní záchranné služby a vodní záchranné služby, se
těší velké oblibě veřejnosti. Program je obohacen o ukázky hašení, vyprošťování osob, práci
psovodů a především je připraven bohatý program pro děti se soutěžemi.
V loňském roce se "Den s IZS" uskutečnil v sobotu 28. 5., v areálu školicího střediska HZS
JMK v Tišnově, na ulici Cáhlovské. Záměrem akce je seznámení veřejnosti s nelehkou prací
záchranných složek, apelování na dodržování prevence, předcházení možným zdravotním,
dopravním či požárním rizikům a také předávání praktických rad z oblasti bezpečnosti
zdraví a majetku.
Obě dotace byly vyčerpány v plné výši a tímto Jihomoravskému kraji děkujeme za podporu.
K 140. výročí založení hasičského sboru byla také připravena členy JSDH výstava v Muzeu
města Tišnova, čímž se podařilo zviditelnit a připomenout historii, vývoj a současnost
dobrovolného sboru.
2

Další dotací získanou v loňském roce pro JSDH z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR
prostřednictvím Jihomoravského kraje, je příspěvek na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů na rok 2016 ve výši 32.621 Kč. Jde o výdaje na odbornou přípravu, za zásahy JSDH
mimo její územní obvod a na věcné vybavení.

Poslední dotací v roce 2016, kterou město Tišnov pro JSDH obdrželo z JMK, byla ve výši
500.000 Kč na půdní vestavbu klubovny dobrovolných hasičů. Stavební úpravy budou
probíhat v prvním pololetí 2017 v areálu Požární stanice Tišnov. Nové prostory využije
jednotka k pravidelným pracovním schůzkám a uložení potřebného materiálu. V této
souvislosti patří velké poděkování především panu Zdeňku Melkesovi, který se za JSDH
aktivně zúčastňoval většiny nelehkých jednání.
JSDH se kromě výjezdů k zásahům, pravidelně zúčastňuje povinných školení, výcviků,
prezentací sboru v požárním sportu a ukázkách požární techniky i dalších činností.
Proto bychom rádi vyjádřili poděkování všem aktivním členům JSDH za jejich dobrovolnou
činnost a městu Tišnov za zajištění dobré vybavenosti a podpory.

V Tišnově dne 27. 2. 2017
Jaroslav Musil, velitel JSDH
Eva Zavřelová, referent OSMKS
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