ROK 2021 U ÚTĚCHOVSKÝCH
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Ohlédneme-li se za uplynulým rokem, musíme konstatovat, že stejně tak,
jak pro celou společnost i pro dobrovolné hasiče byl zcela výjimečný.
Vzhledem k pandemii Covid-19 byla naše činnost uvnitř sboru i ve směru k veřejnosti značně
utlumena a omezena, nemohli jsme organizovat celou řadu tradičních akcí.
Přes nepříznivou situaci jsme nesložili ruce v klín a snažili jsme se svojí prací zmírnit dopady
pandemie, věnovat se spolkové činnosti, pracovat s dětmi a mládeží, uspořádat pár akcí pro veřejnost
a udržovat nepřetržitou akceschopnost jednotky.
Sbor dobrovolných hasičů v Útěchově (společenská organizace) byl založen v roce 1926, v současné
době má 38 dospělých členů a deset v kategorii do 18-ti let.
Na následujících řádcích vás seznámíme s nejpodstatnějšími činnostmi, kterým jsme se v r. 2021
věnovali.
práce s mládeží, preventivně-výchovná, sportovní a kulturní činnost
Kolektiv útěchovských mladých hasičů sdružuje osm dětí ve věku od pěti do patnácti let.
V zimních měsících jsme trénovali v tělocvičně sportovního centra Útěchov. Od jara do podzimu jsme
sportovali na hřišti. Díky aktuálně platným epidemiologickým opatřením byla většina soutěží
v požárním sportu zrušena. Družstvo našich starších žáků absolvovalo pouze závod požárnické
všestrannosti v Ořešíně, kde v konkurenci čtrnácti týmů obsadilo deváté místo.
Na začátek července jsme měli připravený letní dětský tábor na říčce Želetavka. Když už se zdálo, že
jej nemůže nic ohrozit, prohnalo se jižní Moravou tornádo. Většina realizačního týmu se podílela na
řešení následků této přírodní katastrofy a náhle nebylo jisté, zda obě akce zvládneme současně.
S maximálním nasazením se nám to však podařilo a užili jsme si týden v duchu Zlatokopů.

Na podzim se epidemie začala znovu zhoršovat, snažili jsme se vymyslet něco, čím bychom vám
mohli zpříjemnit pobyt doma a rozbít šňůru zákazů. Hromadné akce nepřicházely v úvahu, takže jsme
se inspirovali myšlenkou „bezobslužných stezek“ s krátkým příběhem.
Do konce roku jsme stihli zorganizovat dvě. V listopadu Čarodějnou, kterou nás provázela čarodějka
Malvína, za splnění úkolů od ní získaly děti dřevěnou pamětní minci a trochu sladkostí.
V prosinci jsme spolu se Třemi králi putovali za Hvězdou, odměnou byla pohádka s přívěškem
Andílka a malá čokoládka.

Protože nebylo možné uskutečnit ani rozsvícení vánočními stromu s doprovodným kulturním
programem, jezdili Útěchovem členové jednotky s vánočně vyzdobenou historickou cisternou, která
vyhrávala koledy.

Epidemiologická situace se ani na začátku ledna nelepší a tak budeme připravovat „stezky“
i v novém roce, abychom vám zpestřili procházky okolím Útěchova.
V oblasti požární prevence pravidelně zveřejňujeme aktuální informace a rady, jak předejít požárům na
stránkách www.hasiciutechov.cz a v nástěnce umístěné na smyčce městské hromadné dopravy

jednotka sboru dobrovolných hasičů
Útěchovská jednotka sdružuje celkem 12 členů.
Jedná se o občany starší 18 let, fyzicky a zdravotně způsobilé,
kteří se musí zúčastňovat pravidelné odborné přípravy.
Naše činnost je dobrovolná, nejsme za ni odměňováni.
Financování provozních nákladů jednotky je řešeno formou
neinvestiční dotace, kterou dostává městská část od města Brna

Jednotka je vybavena a vycvičena na hašení požárů, čerpání vody, odstraňování následků větrných
poryvů (spadené stromy, utržené plechy), odchyt obtížného hmyzu, likvidaci úniku ropných látek
(skvrny PHM a olejů), poskytnutí základní technické pomoci při dopravních nehodách, poskytování
laické předlékařské první pomoci, např. i s využitím AED.
V průběhu roku 2021 nás operační středisko Hasičského záchranného sboru JmK vyslalo k
20 zásahům, jednalo se o 10 technických pomocí (čerpání vody, odstraňování spadených stromů,
likvidace nebezpečného hmyzu), 1x záchrana osoby s AED, 1x záchrana zvířete, 5x covid-zásah,
2x tornádo, 1 planý poplach.
Navíc jsme vyjížděli k dalším 7 neurgentním zásahům - evidovaným činnostem.
V souvislosti s pandemií covid jsme se celoročně podíleli na rozvozu a distribuci roušek, respirátorů
a antigenních testů do brněnských škol, dezinfikovali jsme zastávky MHD a dětské hřiště.
Zapojili jsme se do budování a následně i rozebírání záložní nemocnice v pavilonu G2 na BVV,
v Útěchově jsme distribuovali informační letáky s „covid-radami“ a respirátory seniorům.

Ve čtvrtek 24. června 2021
se jižní Moravou prohnalo tornádo.
Naše jednotka se v průběhu dvou
následujících víkendů podílela na
odstraňování následků
v obci Lužice na Hodonínsku.

Místním obyvatelům jsme pomohli nejen odvedenou prací,
ale také finančním darem 20.000 Kč z rozpočtu SDH (společenské organizace).

Za práce odváděné v souvislosti s pandemií jsme dostali ocenění primátorky města Brna.

Za nasazení u tornáda nás ocenil hejtman Jihomoravského kraje.

Kromě výjezdů k zásahům, jsme se v průběhu roku 2021věnovali běžné údržbě požární techniky,
výzbroje, výstroje a věcných prostředků.
Z prací, které jsme prováděli pro městskou část, zmíníme např. celoroční vysypávání odpadkových
košů, zavlažování zeleně a asistenční službu na akcích, jichž se účastnilo větší množství osob.

hasičská zbrojnice
Byla budována v „akci Z“, v provozu je od roku 1971. V průběhu roku 1993 jsme svépomocí provedli
částečnou rekonstrukci, v rámci které byla zbrojnice uvedena do současné podoby.
Na přelomu roku 2005 a 2006 byl dodavatelsky zrekonstruován výjezd z garáží.
Velikost zbrojnice, její dispoziční uspořádání a stavebně-technický stav je naprosto nevyhovující.
Jedná se pouze o garáž, hasiči nemají k dispozici šatnu, sociální zázemí, prostory pro odbornou
přípravu, ani pro skladování a provádění údržby výzbroje a výstroje.
Pět roků usilujeme o získání investiční dotace, kterou přiděluje ministerstvo vnitra na rekonstrukci
hasičských zbrojnic. Na konci loňského roku nám byla dotace přidělena.
Měli jsme předjednáno, že postavíme novou hasičskou zbrojnici, s finanční podporou Ministerstva
vnitra ČR, Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna,
Finance, které jsme dostali na proinvestování v r. 2022, jsme museli odmítnout.
Důvodem je doposud nezahájená stavba nového úřadu městské části, jehož přesun ze současného
umístění do nové dislokace by nám umožnil zbourat stávající objekt a na jeho místě vybudovat novou
hasičskou zbrojnici.

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, rádi bychom vám jménem útěchovských dobrovolných
hasičů popřáli hodně štěstí, zdraví a sil do nového roku.
Současně připomínáme, že do kolektivu mladých hasičů velmi rádi přijmeme nové členy ve věku od
pěti do patnácti let, s radostí přivítáme i nové členy naší společenské organizace a samozřejmě i
případné nováčky do jednotky SDH.
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