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Zpráva o činnosti jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko za rok 

2018 
 

Hasiči v Jevíčku mají dlouholetou tradici a patří mezi nejstarší hasičské sbory v České 
republice. Dle současné legislativy rozlišujeme Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Jevíčko a 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Jevíčko, ačkoliv jejich činnost je v očích 
veřejnosti provázána a nezřídka se jedná o ty samé osoby. 

   Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko (JSDH) je zřízena na základě zákonných 
norem, plní své povinnosti a za její činnost odpovídá jmenovaný velitel. Disponuje technikou obce a 
určitými technickými prostředky a vybavením, jejím prvořadým úkolem je provádění hasebních a 
záchranných prací při mimořádných událostech. S tím souvisí i další úkoly při přípravě techniky, 
materiálu a přípravě na řešení mimořádných situací – školení a výcvik. Členové JSDH Jevíčko mají 
uzavřen pracovně právní vztah s obcí a za svoji činnost a zajišťování pohotovostí pobírají mzdu. 
Činnost JSDH je financována z prostředků obce, z prostředků na požární ochranu obce. Všichni 
členové JSDH Jevíčko jsou v současné době i členy SDH Jevíčko. 

            Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Jevíčko je základní stupeň spolku SH ČMS. Tento sbor je 
zastupován voleným starostou sboru a řídí ho volený výbor SDH. SDH Jevíčko se zabývá především 
požárním sportem, historickou technikou, výchovou mládeže, pořádáním soutěží, plesů apod. Jeho 
financování probíhá z jeho vlastní pokladny, z jeho vlastních zisků. Obě tyto organizace sídlí 
v jednom místě a někteří hasiči jsou členy obou výše uvedených skupin. 

Od roku 2016 je hasičská zbrojnice v Jevíčku i sídlem SH ČMS – okrsku Jevíčko. 
 

 

1. Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů 
 

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko byla zřízena dne 1. března 1999 na 
základě ustanovení zákona o požární ochraně v platném znění (§ 29 a § 68 zákona 133/1985 
Sb. o požární ochraně) a zřizovací listina byla změněna dne 17. 2. 2012 a vydána v plném 
znění.  

2. Kategorie JSDH Jevíčko 
 

V současnost je jednotka JSDH Jevíčko zařazena do kategorie JPO II/1 - to znamená, 
že se jedná o jednotku, zajišťující výjezd jednoho družstva v počtu 1 + 3, ve složení velitel 
družstva, strojník, dva hasiči, vyjíždějící do 5 minut od vyhlášení poplachu. K zabezpečení 
tohoto požadavku drží členové jednotky pohotovost mimo pracoviště. Jednotka je mimo jiné 
předurčena k zásahům na dopravní nehody. 

   Pro zajištění všech povinností a zkvalitnění práce na úseku požární ochrany ve 
městě Jevíčku je od 1. 1. 2016 zaměstnám jeden člen JSDH na 0,4 pracovního úvazku. Na 
tento pracovní úvazek je poskytována každoročně státní neinvestiční dotace ve výši 50.000,- 
Kč a na zajištění akceschopnosti JSDH Jevíčko je každoročně poskytována státní neinvestiční 
dotace ve výši 150.000,- Kč. 

Na rok 2019 se město Jevíčko zavázalo, že JSDH Jevíčko bude pracovat ve stejném 
režimu zajištění výjezdu. Tento závazek souvisí především s výší a přidělováním krajských a 
ostatních dotací na akceschopnost jednotky, především je to ale také velká zodpovědnost a 
závazek obce tento režim zajistit. 



 

 
 

3. Vyhlašování poplachu 
 

   Požární poplach ve městě Jevíčko je vyhlašován rotační sirénou, umístěnou na hasičské 
zbrojnici a městské věži, ovládanou zařízením dálkového přenosu (ZDP) z operačního střediska 
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a slouží ke svolání jednotky požární ochrany. 
Členové JSDH jsou dále vyrozuměni prostřednictvím krajského operačního střediska HZS 
Pardubického kraje o vzniku požáru nebo mimořádné události SMS nebo AMDS zprávou 
na mobilní telefon. V případě nefunkčnosti ZDP může být požární poplach vyhlášen 
prostřednictvím manuálního spuštění sirény v objektu Domu hasičů. Při vyhlašování požárního 
poplachu elektrickou sirénou se dodržuje celostátně platný tvar signálu v délce 1 minuty: 25 
vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto. Tento signál je pro všechny typy 
událostí stejný. Po montáži bezdrátového rozhlasu v městě Jevíčko je i tento využíván 
k vyhlašování požárního poplachu a k varování občanů při mimořádných událostech. V roce 
2015 byl svolávací systém posílen zakoupením aplikace FIREPORT, která umožnila posílení 
zasílání SMS, kterých byl omezený počet, více členům JSDH a některým zástupcům města 
Jevíčko a Městské policii Jevíčko. 

Poplach pro jednotku SDH obce Jevíčko může vyhlásit KOPIS HZS nebo starosta obce, 
cvičný poplach může vyhlásit KOPIS HZS, starosta obce nebo velitel jednotky. 

 
 
 

4. Úkoly jednotky 
Základní úkoly JSDH : 
- provádí činnost v souladu se zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména: 
- provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany  
- provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech 
- spolupracuje při zdolávání požárů a při záchranných pracích, při živelných pohromách a jiných 

mimořádných událostech s ostatními jednotkami požární ochrany, Policií ČR a dalšími 
právnickými osobami podle zvláštních předpisů 

 
 

 

5.  Složení jednotky 
 

V roce 2018 měla jednotka 17 členů, z toho 17 v pracovním poměru.  
Z toho je 1 velitel jednotky, 5 velitelů družstev, dále 2 strojníci a 9 hasičů. Její členové mají 
způsobilost k používání dýchací techniky, 8 členů pak odbornou způsobilost k obsluze ruční 
motorové řetězové pily, více než polovina členů má kurz základy zdravotnických znalostí, certifikát 
absolvování kurzu neodkladné resuscitace s použitím AED. Nadpoloviční polovina členů 
absolvovala kurz vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Dva členové absolvovali v roce 2018 
kurz technika JSDH, pět členů má úspěšně absolvován kurz ochrany obyvatelstva. 
 



 

6. Zajištění akceschopnosti 
 

                 Pro udržení odbornosti se pravidelně zajišťuje cyklické školení: 
- pro řidiče vozidel s právem přednosti v jízdě - 1 x ročně 
- pro velitele - 1 x ročně 
- pro strojníky - 1 x 5 let 
- pro nositele dýchací techniky - 1 x za 3 měsíce 
- pro obsluhu ruční motorové řetězové pily - 1 x ročně 
- kondiční jízdy pro každého řidiče JSDH - 1 x za měsíc minimálně v délce 10 km 
- školení BOZP  - 1 x ročně 
 
  Ostatní školení probíhají zpravidla jednou měsíčně v rámci jednotky. Zde se 
snažíme procvičovat návyky, které jsou potřebné ke zdolávání mimořádných situací, 
jak požárů, tak technických zásahů a dopravních nehod. Vedle vstřebávání 
teoretických znalostí provádíme praktický výcvik s požární technikou, používání 
technických a věcných prostředků, poskytování předlékařské pomoci. Procvičujeme 
techniku vyprošťování z havarovaných vozidel a použití všech prostředků, jimiž je 
jednotka vybavena a jejichž použití můžeme při své práci předpokládat. 
 
  K zajištění akceschopnosti také patří bezesporu i údržba techniky a domu 
hasičů, zajištění dalších odborností členů jednotky, zajištění zdravotních prohlídek a 
dále fyzické připravenosti členů JSDH Jevíčko.  
 
 
 

7. Dotace 
 
 

K financování jednotky se mimo prostředků města využívá níže uvedených titulů:  
 

1. dotace z rozpočtu Pardubického kraje: 
- ke zlepšení materiálně technického vybavení jednotek 
- pořízení dovybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky (motorové pily, čluny, 
prostředky spojení, hadice, lana, karabiny …) 
- pořízení a opravu mobilní požární techniky JSDH obcí (čerpadla, stříkačky, vozidla) 
- pořízení osobních ochranných pracovních prostředků pro členy jednotky (oblečení, 
obuv, přilby apod.) 
 

2. státní dotace v PO na výdaje jednotek SDH obcí: 
- výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání 
odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti 
- výdaje za uskutečněný zásah jednotky na výzvu územně příslušného OPIS HZS 
kraje mimo její územní obvod 
- výdaje na udržení akceschopnosti jednotky SDH kategorie JPO II ve formě 
příspěvku mzdových výdajů 
- na věcné vybavení a na neinvestiční opravy požární techniky a věcných prostředků 
požární ochrany jednotky SDH obce 
 



 

3. náhrady za výjezd JSDH na dopravní nehodu 
 - při splnění určitých podmínek je pojišťovnami poskytnuto obci paušální plnění za 

likvidační práce u dopravních nehod 
 
4. tituly z různých dotačních zdrojů  
 - IROP, Lesy ČR, spolek Sv. Florian 
 
5. finanční prostředky od obcí, kde JSDH Jevíčko zajišťuje PO na základě smlouvy  
- smlouva s obcemi Víska u Jevíčka a Biskupice 
 

Na zabezpečení požární ochrany ve městě a provozování jednotky SDH přispívá obec 
nemalými finančními prostředky. Proto se snažíme získat finanční prostředky z dotačních 

grantů tak, aby vynaložené náklady byly co nejmenší. 
 
V minulých letech se z těchto dotací podařily obci Jevíčko získat tyto částky: 

 
- v roce 2011 -  rozpočet na požární ochranu – 3.178.720,- Kč (oprava CAS 20 po DN) 

- z toho sehnáno přes různé dotace – 2.258.813,- Kč (v tom 100.00,- na 
pohotovost, 6.392,- Kč za výjezdy mimo územní obvod Jevíčko listopad a 
prosinec 2010, 4.500,- Kč za školení, 27.921 za výjezdy mimo obec, 20.000 
Kč nákup OOP, dar Pardubický kraj 100.000 Kč na opravu vozidla Renault, 
výplata z havarijní pojistky CAS 20 2.000.000,- Kč) 

- v roce 2012 - rozpočet na požární ochranu – 1.302.950,- Kč 
- z toho sehnáno přes různé dotace - 178.295,- Kč (v tom 100 tisíc na 
pohotovost, 4245 Kč za výjezdy mimo územní obvod Jevíčko listopad a 
prosinec 2011, 40.000 na pořízení OOP, 10.100 Kč za školení, 23.950 Kč za 
výjezdy mimo obec) 

- v roce 2013 – rozpočet na požární ochranu – 1.302.170,- Kč 
- z toho sehnáno přes různé dotace - 464.463 Kč (v tom 121.000 Kč na 
pohotovost, 10.256 Kč za výjezdy mimo územní obvod Jevíčko listopad a 
prosinec 2012, 15.000 Kč na nákup plovoucího čerpadla, 20.637 Kč na opravy 
techniky po zásahu na povodních, 168.000 Kč na věcné vybavení jednotky, 
4.850 Kč na odbornou přípravu členů jednotky, 18.820 Kč za zásahy mimo 
územní obvod Jevíčko leden – říjen 2013, 17.500 Kč na věcné vybavení 
jednotky, 10.000 Kč v soutěži RWE, 78.400 Kč úhrady za dopravní nehody 
v roce 2013) 

- v roce 2014 - rozpočet na požární ochranu – 1.903.901,- Kč 
- z toho sehnáno přes různé dotace 1.078.221,-  Kč (v tom 3.689,78 Kč za 
výjezdy mimo územní obvod Jevíčko za listopad a prosinec 2013, 100.000,- 
Kč dotace PaK na pořízení nového dopravního automobilu, 120.000,- na 
akceschopnost jednotky, 95.200,- Kč úhrady za dopravní nehody, 100.000,- Kč 
dar od SDH Jevíčko na pořízení automobilu, 650.000,- Kč prodej vozidla T 
700, výjezdy mimo územní obvod 9.331,31) 

- v roce 2015 –  rozpočet na požární ochranu – 1.430.492,- Kč 
- z toho sehnáno z různých dotací 348.119,- Kč (20.000,- Kč dotace Pak na 
dýchací techniku, 17.000,- Kč grant nadace ČP na pořízení AED, 120.000,- Kč 
na pohotovosti, náhrady za dopravní nehody 61.600, výjezdy mimo obec a 
školení listopad a prosinec 2014 15.602, náhrady za výjezd mimo obec leden 
až říjen 2015 14.695, náklady na odbornou přípravu 5.600, státní neinvestiční 
dotace 58.622, dotace hejtmana na revizi HVZ 35.000) 



 

- v roce 2016 –  rozpočet na požární ochranu – 1. 479.832,- Kč 
- z toho sehnáno z různých dotací 390.004,- Kč (70.000,- Kč dotace spolek 
sv. Florian na pořízení dýchacích přístrojů, 120.000,- Kč na pohotovosti, 
50.000,- Kč na pracovníka v pracovním poměru, 72.000,- Kč náhrady za 
dopravní nehody, 30.000,- dotace PaK na dýchací přístroje, náhrady za výjezd 
mimo obec 10.604,- Kč, náklady na odbornou přípravu 2.000,- Kč, 
neinvestiční dotace na věcné prostředky 15.400,- Kč, dotace Lesy ČR na 
vybavení JSDH 20.0000,- Kč) 

 
- v roce 2017 –  rozpočet na požární ochranu – 9. 498.990,- Kč 
 (pořízení nové CAS a zpracování dokumentace přestavby domu hasičů) 

- z toho sehnáno z různých dotací 7.641.831,- Kč (150.000,- Kč na zajištění 
akceschopnosti JSDH, 50.000,- Kč na pracovníka v pracovním poměru, 
140.000,- Kč náhrady za dopravní nehody, 300.000,- dotace PaK na pořízení a 
vybavení nové CAS, náhrady za výjezd mimo obec 90.907,- Kč, 191.000,- Kč 
příspěvek obcí a ostatních na CAS, 8.000,- Kč smlouvy PO obce, 26.553 – 
faktura požár stoh Biskupice, 6.685.371,-Kč - IROP – dotace CAS ) 
 

- v roce 2018 –  rozpočet na požární ochranu – 1. 432.930,- Kč 
 - z toho sehnáno z různých dotací 417.224,- Kč (150.000,- Kč na zajištění 

akceschopnosti JSDH, 50.000,- Kč na pracovníka v pracovním poměru, 
56.000,- Kč náhrady za dopravní nehody, 40.000,- dotace PaK na pořízení 
nových radiostanic, náhrady za výjezd mimo obec 82. 170,- Kč, 24.000,- Kč 
smlouvy PO obce, 15.074,- Kč práce za úplatu technikou JSDH 
 
 

 
Pravidla pro poskytování dotací se neustále mění. I přes to všechno se snažíme sebemenší 

možné dotační tituly využívat a myslím, že úspěšně. 
 
 
 

8. Vybavení jednotky 
 

Jednotka SDH obce Jevíčko používá k výjezdům převážně tato vozidla: 
 

- RENAULT Midlum CAS 20  - rok výroby 2007, opravené po DN v 2011 
- TATRA T 815 – 7 CAS 30 – rok výroby 2017 

   - Fiat Ducato -  rok výroby 2014 
- Peugeot BOXER - rok výroby 2006 
- Avia A 30 NA - rok výroby 1977 
- Škoda OCTAVIA – rok výroby 1998 

   
   Dále se ve výbavě jednotky nachází vyprošťovací zařízení LUKAS (hydraulické nůžky, 
hydraulický rozpínák, hydraulická rozpěrná tyč), páčidla, pákové nůžky, rozbíječe skel, vakuové 
matrace, prostředky pro poskytnutí předlékařské pomoci, automatický defibrilátor – AED, kyslíková 
terapie pro podpůrnou inhalaci kyslíku, dýchací přístroje Saturn a Auer, jednorázové protichemické 
obleky, hasicí přístroje, hadice různých průměrů, proudnice různých typů, nastavovací žebříky, 
sorbenty a sorpční rohože, přetlaková ventilace, elektrocentrály, osvětlovací stativy, radiostanice, 



 

zásahové tablety GINA, prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, prostředky na 
odstranění nebezpečného hmyzu, prostředky pro vstup do uzavřených prostor, plovoucí čerpadla, 
kalové čerpadla, motorové pily, přenosné stříkačky a mnoho dalších technických a věcných 
prostředků. 
 
 
 
 

 

9. Spolupráce Sboru dobrovolných hasičů Jevíčko 
jako spolku a města Jevíčko 

 
Tak jak v přecházejících letech patří poděkování Městu Jevíčko za jeho přístup ke Sboru 

dobrovolných hasičů Jevíčko jako ke spolku a k podporování činnosti dobrovolných hasičů při jejich 
akcích. 

   Na oplátku se náš sbor snaží reprezentovat naše město při řadě akcí jako účast našich 
soutěžících na soutěžích od oblastního charakteru až po účast našich členů na akcích 
mezinárodního charakteru. Soutěžní družstva žen, mužů i mladých hasičů se 
v minulém roce pohybovali na předních místech.  Městu se snažíme vypomáhat při 
pořádání různých kulturních akcí (např. spolupráce při kladení věnců při příležitosti 
oslav osvobození, zapůjčení lavic a stolů na různé akce ve městě), při řešení situací, 
kdy je potřeba využití hasičské techniky a při dopravě dětí ze škol v Jevíčku na různé 
akce, při dopravě občanů Jevíčka na různé městské akce apod. 

 
SDH využívá pro potřeby při své činnosti budovu a prostory Domu hasičů pro následující akce: 
 - konání schůzí a různých akcí sboru  
 - konání schůzek a výcvik dětí a mládeže 
 
rovněž SDH využívá vozidel jednotky: 
 - pro zajištění výcviku dětí a mládeže 
 - pro zajištění výcviku soutěžního družstva mužů a žen 
 - pro dopravu soutěžních družstev na závody  
 - na zajištění závodů, plesu, schůzek členů odborných rad Okresní sdružení hasičů 
 
 

10. Problémy, úspěchy, činnost, shrnutí a 
zhodnocení stavu 

 
Jako každý rok je dnes mojí milou povinností seznámit Vás s činností jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce Jevíčko za rok 2018. 
V tomto roce, jako i v roce minulém a předminulém jsme mnoho času věnovali přípravám na 

zajištění uskutečnění plánované přestavby domu hasičů. Jak již víte, je zpracována projektová 
dokumentace, prodlouženo stavební povolení a čekáme na nějaký dotační titul, který by umožnil 
přestavbu provést. Jedná se o částku zhruba 11.000.000,- Kč. Ve hře jsou stále dva dotační tituly a 
přestavba by se mohla uskutečnit v roce 2020, takže budeme doufat. 



 

Ve vztahu k celoroční  činnosti SDH Jevíčko z mého pohledu jsem rád, že náš sbor patří 
k těm aktivnějším a jsem hrdý na  to, že jsem jeho členem. Velice si vážím práce s mládeží, 
udržování hasičských tradic a historické hasičské techniky. Přál bych si, aby SDH Jevíčko byl líhní 
nových členů jednotky a společnými silami své členské základny byl její podporou.  

Krátce se zmíním i o mezinárodní spolupráci. V roce 2018 jsme opět vyrazili na Ukrajinu do 
Užhorodu, kde jsme našim kamarádům předali hydraulické vyprošťovací zařízení NARIMEX a 
strávili s nimi příjemné chvíle. Na oplátku i oni navštívili naše město a zažili zde nabité čtyři dny 
včetně výcviku s českými hasiči ve Vysokém Mýtě. Dále jsem měl možnost zúčastnit se zájezdu 
našeho sboru do Finska a poznat, jak funguje tamější požární ochrana. Pobyt v krásné zemi s milými 
lidmi byl velice pěkný, ale nejvíce mě zaujal finský model práce s mládeží, který si myslím není 
úplně od věci. 
  V roce 2018 jednotka vyjela celkem k 81 událostem, z toho k 11 dopravním nehodám, k 15 
požárům, na 1 taktické cvičení, k 36 technickým pomocem, ke 2 únikům nebezpečné látky, k 3 
ostatním pomocem, k 13 různým činnostem jednotky.  Měsíční přehledy výjezdů jednotky jsou 
zveřejňovány na městských stránkách. V tomto čísle jsou zahrnuty i vícenásobné výjezdy k jedné 
události. Dostáli jsme i „silvestrovské tradici“, kdy jsme na silvestra opět zasahovali u požáru, sice 
ne ve Velkých Opatovicích, ale v Šubířově. I v minulém roce naše město zasáhla vichřice, kdy 30. 
10. 2018 a dalších den vyjížděla jednotka k 9 případům na popadané stromy, uvolněné střechy a další 
odstraňování následků přírodních vlivů. Poprvé v roce 2018 jsme zasahovali naostro několikrát 
s AED včetně podání výboje. Zásahy byly od těch úsměvnějších, jako záchrana kocoura z komína 
k těm vážnějším, jako nehoda dvou vozidel v Jevíčku s vyproštěním osob a zraněním velmi malého 
dítěte. Velké požáry rodinných domů a přístavků jsme si letos užili v Olomouckém kraji, za velkého 
vedra v Chobyni a na silvestra v Šubířově. Požáry polí a lesů naopak v Jihomoravském kraji, ve 
Vanovicích a v Korbelové Lhotě, u nás pak v Petrůvce, kde se potvrdila dobrá volba a oprávněnost 
pořízení nové CAS 30. 

Naše jednotka je typu JPO II/1, což znamená, že je povinna zajistit výjezd jednoho požárního 
družstva v počtu 1+3 do pěti minut. Je mimo jiné předurčena k výjezdům na dopravní nehody. 
Disponuje technikou obce, určitými technickými prostředky a vybavením, jejím prvořadým úkolem 
je provádění hasebních a záchranných prací při mimořádných událostech. S tím souvisí i další úkoly 
při přípravě techniky, materiálu a přípravě na řešení mimořádných situací – školení a výcviku. 
Jednotka SDH obce Jevíčko používala ke své činnosti tyto vozidla:  RENAULT  Midlum CAS 20, 
TATRA T 815-7 CAS 30, Fiat Ducato, Peugeot BOXER, Avia A 30 NA, Škoda Octavia. K 
dnešnímu dni má jednotka 17 členů. Její členové mají způsobilost k používání dýchací techniky, 8 
členů pak odbornou způsobilost k obsluze ruční motorové řetězové pily, více než polovina členů má 
kurz základy zdravotnických znalostí, certifikát absolvování kurzu neodkladné resuscitace s použitím 
AED. Nadpoloviční polovina členů absolvovala kurz vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Pro 
udržení odbornosti se pravidelně zajišťuje cyklické a specializační školení. Ostatní školení probíhají 
zpravidla jednou měsíčně v rámci jednotky. V minulém roce bylo zorganizováno celkem 15 školení s 
nejrůznějším zaměřením. Zde se snažíme procvičovat návyky, které jsou potřebné ke zdolávání 
mimořádných situací, jak požárů, tak technických zásahů a dopravních nehod. Vedle vstřebávání 
teoretických znalostí provádíme praktický výcvik s požární technikou, používání technických a 
věcných prostředků, poskytování předlékařské pomoci. Procvičujeme techniku vyprošťování 
z havarovaných vozidel a použití všech prostředků, jimiž je jednotka vybavena a jejichž použití 
můžeme při své práci předpokládat. Za zmínku stojí školení a výcvik našich pěti členů v ohňovém 
kontejneru ve Vysokém Mýtě, který byl hodnocen účastníky s velkým nadšením. 

Město Jevíčko vynakládá již dlouhodobě na činnost v požární ochraně každoročně částku 
přesahující 1.000.000,- Kč. Mnoho dalších finančních prostředků je sehnáno z nejrůznějších 
dotačních titulů, státních a krajských dotací, náhrad za zásahy u dopravních nehod. 

V roce 2018 se nám podařilo i mnoho dalších věcí, které stojí za zmínku. Velitel jednotky 
zpracovává pro město každoročně plán preventivně výchovné činnosti v požární ochraně a členové 



 

jednotky a sboru podle něho pracují. Průběžně je doplňována a aktualizována dokumentace požární 
ochrany města a jednotky, proběhla aktualizace zdrojů požární vody a vybudování nových požárních 
hydrantů. Byla zajištěna pravidelná údržba a technické prohlídky veškeré techniky a věcných 
prostředků, včetně jejich inventarizace. Proběhla také pravidelná údržba veškeré techniky, včetně 
jejich nutných oprav. Pro členy JSDH bylo zajištěno potřebné školení k prohloubení odborné 
způsobilosti. Pokračujeme v postupné obměně dýchací techniky. V domě hasičů byla vyměněna 
karma na ohřev teplé vody a posílen internet a pokrytí wifi sítí. Pořízen byl také nový vysokotlaký 
čistič na mytí techniky. S příspěvkem Pardubického kraje byly zakoupeny tři kapesní a tři vozidlové 
radiostanice a provedeno celkové přeladění všech používaných radiostanic včetně změny volacích 
znaků. Přistoupili jsme také konečně k postupné obměně zásahových ochranných prostředků, od 
rukavic, svítilen, přileb, bot po zásahové třívrstvé oděvy. Velkým krokem vpřed je v mých očích 
vybavení členů jednotky jednovrstvými zásahovými oděvy, což je velmi cítit, zejména v letních 
parnech. Téměř všichni členové jednotky jsou vybaveni také triky s krátkým rukávem a nomexovou 
zásahovou kuklou. 

Od ledna roku 2019 je prováděna základní odborná příprava pro pět mladých členů SDH 
Jevíčko, kteří by mohli posílit řady jednotky. Do práce jednotky se pokoušíme zapojit i všechny 
dorostence SDH Jevíčko, kteří mají zájem. I v letošním roce jsme připraveni poctivě pracovat na 
svých úkolech. 

Mé velké poděkování patří aktivním členům jednotky za práci v roce 2018. Tuto práci 
veřejnost totiž vnímá jako samozřejmost a nevidí, že v případech členů dobrovolných jednotek je tato 
práce vždy na úkor jejich osobního života, hlavně když ji vykonávají poctivě a zodpovědně. Závěrem 
chci poděkovat, jak jménem svým, tak i jménem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 
všem, kteří se aktivně podíleli na zabezpečování činnosti jednotky v minulém roce, za jejich 
záslužnou, obětavou a mnohokrát nedoceněnou práci, dále pak děkuji městu Jevíčku a jeho 
statutárním zástupcům za přízeň a finanční podporu a děkuji všem ostatním, kterým není činnost 
jednotky lhostejná a má jejich, alespoň drobnou podporu. Také musím z tohoto místa poděkovat 
manželkám a rodinám jevíčských hasičů, bez jejichž podpory by nebylo možné tuto práci v takovém 
rozsahu vykonávat. 

Děkuji Vám za pozornost a přeji všem klidné a šťastné prožití letošního roku. 
 
      Stanislav Ducháček 
      velitel JSDH, města Jevíčko 
      s.duchacek@seznam.cz 
      tel. 777 170 904 
 
 
 
 
 
 
Přílohy ke zprávě:  

- tabulka členů JSDH a odborností k 1. 1. 2019 
- tabulka účasti členů JSDH Jevíčko na školeních v roce 2018 
- statistika výjezdů a účasti členů JSDH Jevíčko na výjezdech v roce 2018 
 


