ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATEL VE MĚSTĚ ČERNOŠICE

Jednotka SDH Mokropsy – shrnutí roku 2013 a výhled na rok 2014
Uplynulý rok byl z pohledu hasičů města Černošice zřejmě jeden z nejnáročnějších od jejího založení.
Velmi mnoho se toho v loňském roce přihodilo, ať už plánovaného, tak nečekaného. Hlavní událostí
loňského roku byla přestavba hasičské zbrojnice, na kterou jsme se rok intenzivně připravovali. Aby
byla v průběhu stavby zajištěna plná akceschopnost jednotky, probíhaly v roce 2012 stavební úpravy
sociálního zázemí. Komplikované přípravy se vyplatily, protože z hlediska zásahové činnosti byl rok
2013 extrémní a jednotka musela plně fungovat v provizorních prostorech.
Začátkem roku ledové bariéry na řece, dva složité požáry hotelu Kazín, červnové povodně, intenzivní
bouře v průběhu léta, srpnová větrná smršť a mnoho dalších běžných událostí. Jednotka v minulém
roce vyjížděla k 742 případům a zachránila 119 osob, 24 koček, 7 pejsků a jednoho papouška. Takto
náročná činnost se projevila na celkovém logistickém zabezpečení jednotky, takže hasiči pracovali
téměř celý rok na své akceschopnosti. Velmi se vyplatila nemalá investice do dýchací techniky, díky
které jsme zachránili 13 osob ze silně zakouřených prostor hořícího hotelu Kazín. Jednoznačně
neplánovanou a nejtěžší akcí, byly červnové povodně. Jednotka zasahovala nepřetržitě 31 dní. Průřez
práce jednotky není třeba rozebírat, protože se jednalo o celé spektrum hasičské profese.
Během povodně jsme poškodili a ve spolupráci s vedením města ihned doplnili nemalou část výzbroje
jednotky. Například původní nafukovací člun byl během záchranných prací roztržen a potopen, ale
ještě během povodně městská rada rozhodla o nákupu nového, samozřejmě modernějšího a
výkonnějšího, takže ještě o povodni zasahoval. Současně byla doplněna čtyři výkonná čerpadla,
hadice, ochranné pomůcky hasičů. Po povodni byla naše poškozená technika opravena, případně
nahrazena. Aby toho nebylo málo, přišla větrná smršť a hasiči zase nepřetržitě zasahovali 10 dní.
Největším objemem prací bylo zprůjezdnění cyklostezky směrem na Radotín. Během těchto událostí
se nám podařilo vyjednat finanční prostředky na dlouhodobě plánovanou výměnu motoru na velkém
člunu. V současné době je jednotka velmi dobře vybavená pro záchranné a likvidační práce na vodě.
V průběhu podzimních měsíců byla dokončena rekonstrukce ulice Pardubická, na tom není nic
zajímavého, ale pro hasiče důležitý moment bylo osazení nového hydrantu u školy. O tento hydrant
jsme bojovali mnoho let, vždyť naše škola patří mezi největší v SCK a bezpečnost 800 žáků musí být
prioritou každé radnice. Pozitivní byl též pokus o bagrování řeky, ostrov za hřištěm sice zmizel, ale
hloubka koryta se nezměnila. Na konci roku nám stavbaři předali dokončenou stavbu hasičské
zbrojnice. Můžeme směle konstatovat, že jsme touto akcí získali velmi dobré zázemí pro hasičskou
jednotku i pro krizové řízení mimořádných událostí.
Rok 2014? Snad bude klidnější. Víme jen ty plánované akce a změny. Velkou změnou v chodu
hasičské jednotky bylo přijetí strojníka na plný úvazek. Tento zaměstnanec zajišťuje nepřetržitou
akceschopnost jednotky. Dále zajišťuje opravy, revize, kontroly naší techniky a výstroje, udržuje
hasičskou stanici a techniku. Začátkem roku nám vedení města schválilo nákup termokamery.
Původně byl plánován na příští rok, ale nabídka byla tak výhodná, že jsme nákup provedli letos a
plánované akce přesunuli na rok příští. Nejvýznamnější událostí letošního roku je nákup nového
zásahového vozidla, které nahradí DA12 Avii. Jedná se o vozidlo Iveco Daily, které nám staví firma
Ziegler. Tento vůz bude určen převážně na čerpání a všechny typy technických zásahů. Město
Černošice za vozidlo zaplatí 2 090 000,-Kč a budeme jej přebírat 25.4.2014 ve městě Mühlau. Po
dokončení těchto investičních akcí můžeme konstatovat, že jednotka bude schopna velmi efektivně
zasahovat u převážné většiny událostí v našem městě.
Současně od povodně 2014 spolupracujeme se starostou města na preventivních opatřeních, kterými
chceme minimalizovat dopady povodní na obyvatele postižených oblastí. V současné době je slíbené
bagrování koryta v celé délce mezi jezem Černošice a Mokropsy. Dalším opatřením, na kterém
pracujeme, je protipovodňová zábrana umístěná u pláže na začátek ulice Na Drahách. Toto opatření
neochrání od zaplavení ulici Na Drahách a okolí, ale výrazně sníží proud vody, který při povodních
napáchal největší škody.
Současně věříme, že matka příroda nám dá alespoň pár let na zotavenou po perném roce 2013.

