Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2014
pro jednání Zastupitelstva města dne 25. 6. 2015
Úvod
Varnsdorfští dobrovolníci mají dlouholetou tradici a patří mezi deset nejstarších hasičských sborů
v České republice. Vznik dobrovolných hasičů se datuje ještě o pět let déle, než byla obec Varnsdorf
oficiálně povýšena na město, tedy v roce 1863.
V současné době je Jednotka sboru dobrovolných hasičů zřízena městem na základě povinnosti dané
zákonem o Požární ochraně a náklady na její provoz na katastru města jsou kryté rozpočtem města
v kapitole 435 Požární ochrana a Integrovaný záchranný systém. V případě zásahů mimo katastr města
(na vyžádání operačního střediska HZS) jsou náklady na tyto zásahy hrazeny prostřednictvím státního
rozpočtu (Ústecký kraj, Ministerstvo vnitra).

Objekt hasičské zbrojnice Husova 552
V loňském roce byly z důvodu totálního kolapsu (uhořelý přívod do objektu) dokončeny havarijní
opravy rozvodů el. energie, které vycházely z následné elektrorevize. V letech 2013-2014 byl
vyměněn hlavní přívodní kabel a následně výměna hlavní a většina rozvodných skříní v celém
objektu. V roce 2014 byly odstraněny nejhorší revizní závady a zároveň bylo rozhodnuto o provedení
kompletní rekonstrukce el. rozvodů (zčásti Al a Cu – něco původní, něco z období rekonstrukcí 1950 a
1987). Hlavním smyslem generální opravy el. instalace jsou kromě bezpečnosti a funkčnosti objektu
zejména plánovaná úsporná opatření jako např. nouzové osvětlení pomoc LED, centrální dálkové
ovládání, snížení počtu osvětlovacích těles, úspornější systém automatického zhasínání apod. Projekt
počítá i s realizací dalších úsporných opatření (zateplená el. roletová vrata apod.).
V roce 2014 byla z dotačního titulu realizována rekonstrukce nejhorší části podlah v garážích
dobrovolných hasičů a přilehlé dílně. Z prostředků města byla v rámci stavby realizována podlaha
v přilehlé šatně. Na další plánované opravy (dokončení rekonstrukce podlah v prostorách HZS,
rekonstrukci okapů a nádvoří) a zejména na rekonstrukci společenského sálu a jeho přestavbu na
záložní krizové pracoviště podle zákona se snažíme získat dotaci, které se připravují v novém
programovém období.
Běžnou údržbu a opravy si provádějí členové JSDH ve vlastní režii pouze s materiálem zakoupeným
z rozpočtu. Za zmínku stojí určitě přestavba nevyužívané dílny elektro na interaktivní klubovnu
využívanou pro školení JSDH a výchovu mládeže. Tato klubovna je využívána rovněž jako zázemí
okresní soutěže BESIP mladých cyklistů.
V této souvislosti je nutné zdůrazňovat, že stejně jako u dalších městských budov není vytvořen plán
oprav a údržby a provádějí se pouze havarijní opravy. Vzhledem k tomu, že rozpočet stačí jen tak, tak
na provoz, nejsme schopni běžné opravy zajistit vlastními prostředky a objekty stále více chátrají.

Čerpání rozpočtu
Rozpočet na loňský rok byl schválen ve výši 960 tis. Kč, tedy ve stejné výši, jako ponížený rozpočet
z roku 2013, pouze navýšený o 80.000 Kč v položce 6122 Stroje a zařízení, určené na dokoupení
drapáku s rotátorem na vyprošťovací vozidlo Mercedes. Schválený rozpočet byl v průběhu roku
rozpočtovými opatřeními navýšen o částku + 79,610 Kč (dotace za výjezdy mimo obec z Ústeckého
kraje, dotace na činnost). Během roku proběhlo celkem 9 rozpočtových změn, které korespondovaly s
vývojem potřeb a oprav JSDH. Největší položky v rozpočtu tvoří úhrada energií, zejména za teplo a
el. energii. Soustavnými úspornými kroky, šetřením energií a opravami ve vlastní režii se daří činnost
jednotky udržet bez výrazného navyšování výsledné částky rozpočtu.

Každoročně zde zdůrazňuji zastupitelům, že na rozdíl od ostatních složek IZS (HZS, MP a ZZS) se na
většinu oprav techniky a budov čerpají pouze finanční prostředky na nákup materiálu a náhradních
dílů, zatímco téměř dvojnásobek této částky v podobě režijní práce investují členové JSDH v rámci
svého volného času zdarma.
Jako příklad uvedu např. plánovanou opravu vozidla FIAT (které využívá i město během voleb
a přepravy archivu), kdy oprava v servisu byla vyčíslena na více jak 30 tis., zatímco členové si
vozidlo opraví svépomocí s náklady ve výši cca 10 tis. Kč!
V současné ekonomické situaci je však tento systém dlouhodobě neudržitelný a je zapotřebí počítat s
tím, že vzhledem k časové náročnosti oprav a prací pro město bude nutné postupně tyto služby
zajišťovat podstatně dražšími pracemi externích dodavatelů!
Členům výjezdové jednotky na základě dohody s městem vyplaceny podle zásluh odměny a platové
refundace jejich zaměstnavatelům ve výši 82.245 Kč.
Celkově byl rozpočet na rok 2014 čerpán z 95,66 % a celková částka upraveného rozpočtu byla
dodržena.

Hospodaření se svěřeným majetkem - výsledek inventury
K 31. 12. 2014 byla pracovníky Městského úřadu a velitelem JSDH provedena fyzická a evidenční
inventura s výsledkem bez výhrad. V průběhu roku byla prostřednictvím likvidační komise provedena
pravidelná likvidace drobného nepotřebného majetku. Mezi nejvýznamnější přírůstky loňského roku
patřily z dotace opravené podlahy, 1 ks ochranné zásahové přilby Gallet F1SF, obměna mobilního
telefonu Samsung a pořízení drapáku s rotátorem na vozidlo Mercedes Benz Unimog.
Hasiči se k 31. 12. 2014 starali a disponují majetkem města v hodnotě 20.941.640,44 Kč v celkem
282 položkách.

Vozidla, technika, konsignační sklad sorbentů apod.
JSDH provozuje následující městskou techniku a vozidla:
CAS 24 Tatra Terrno 4x4 s navijákem, r. v. 2006,
CAS 32 Tatra 813 8x8 s navijákem, r. v. 1979,
CAS 32 Tatra 148 6x6 r. v. 1978,
DA Fiat Ducato Panorama 2,8 TDI, r. v. 1998,
VYA 3 MB Unimog, r. v. 2013,
traktor Zetor Crystal 8011 s čelní a zadní radlicí, r. v. 1981 (v roce 2011 přestavěn na typ 8111),
traktorový přívěs sklápěcí STS, MV 2- 028, r. v. 1985,
nákladní přívěs Sacher za vozidlo FIAT, r. v. 2008.
(CAS – cisternová automobilová stříkačka, DA – dopravní automobil, VYA – vyprošťovací automobil)

Ve výjezdu je také na základě smlouvy s městem i vozidlo VEA1 Opel Vectra Combi a motocykl
Yamaha XT 600 E velitele jednotky.
Mercedes Benz je dle smlouvy prioritně dotačními podmínkami určen k zasahování ve Čtyřměstí,
k využití je však i pro ostatní obce v rámci ORP Varnsdorf, což se již osvědčilo (Rybniště, Dolní
Podluží).
Konsignační sklad se sorbenty pro havarijní potřebu města čítá různé druhy sypkých sorbentů, norné
stěny a podložky, smáčedla, pěnidla, odmašťovací kapaliny na ropné havárie a bazének pro záchyt
ropných látek.

Výbava jednotky
-

radiostanice – jednotka disponuje 7 ks ručních a 4 ks vozidlových radiostanic značek HYT
a Motorola,
svolávání – ke svolávání je používána siréna na divadle, na Gymnáziu, SMS zprávy pro členy
výjezdové jednotky ze systému Pelig, VISO a mého mobilního telefonu.
pro zkoušku sirén a varování obyvatel je k dispozici také městský rozhlas, který vyžaduje větší
opravu.
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Po více jak pětiletém poklesu počtu zásahů a vysílání jednotky došlo v průběhu roku k více jak 30%
nárůstu počtu zásahů. K 27 událostem jsme vyjížděli společně s HZS, v pěti případech zasahovala
jednotka samostatně.
Celkem jsme v loňském roce vyjížděli k 32 událostem, z toho 28 událostí bylo na katastrálním území
Varnsdorf a 4 krát jsme zasahovali mimo svůj územní obvod (2 x Jiřetín p. J. a 2 x Dolní Podluží). Ve
20 případech se jednalo o výjezd k požáru, 9 x jsme prováděli technickou a technologickou pomoc,
v 1 případě jsme detekovali a likvidovali neznámou nebezpečnou látku a 2 x jsme vyjížděli k dopravní
nehodě.
V rámci spolupráce s partnerskou jednotkou v Grossschönau jsme se zúčastnili cvičení na lesní
požár na úpatí Luže nad Waltersdorfem a společně s jednotkou Rumburk jsme obnovili
společné výcviky a školení v areálu továrny v Lidické ulici a v opuštěné nádražních skladů.
Členové JSDH Varnsdorf odpracovali u zásahů více než 512 hodin a další stovky hodin strávili na
povinných odborných školeních, na údržbě techniky a objektu. V průměru se zásahů účastní 8 hasičů
(min. 1, max. 13) a v praxi to znamená, že každý člen JSDH odpracoval pro město u zásahu 64 hodin.

Odbornost, školení, personální otázky
V letech 2013 a 2014 byla výjezdová jednotka SDH doplněna o hasiče Michala Fuksu, Radima
Eichlera, Ladislava Brůnu, Martina Voženílka. V současné době je všech 15 členů JSDH nosiči
dýchací techniky a splňují veškeré právní a odborné předpoklady pro výkon své funkce. Jednotka má
od roku 2014 proškolené 3 velitele, z nichž dva mají navíc školení z ochrany obyvatel a civilní obrany
a jeden má kurz taktického řízení A, dále 4 strojníky, jednoho řidiče a 7 hasičů. Od roku 2014 má také
poprvé v novodobé historii technika JPO, který se samostatně stará o dýchací techniku a věcné
prostředky jednotky. Pět příslušníků má školení ze základní normy zdravotnických znalostí,
2 příslušníci mají zkoušky na obsluhu motorových pil. Čtyři členové mají profesní osvědčení na řízení
nákladního automobilu. Díky iniciativě a ochotě Michala Šafuse, máme zdokumentovánu nejen
většinu zásahů, ale i výcviků, školení a cvičení.
V rámci výcvikového roku bylo provedeno 10 teoretických i praktických cvičení a to na izolační
dýchací přístroje, zásah na fotovoltaické elektrárny, na hořící objekt obsazený squattery, společný
výcvik s JSDH Rumburk a to slaňování, vyhledávání osob a sebezáchrana na laně a také společné
cvičení s HZS, PČR a ZZS v podniku Severochema.

Požární asistence
V průběhu plesové sezóny provádíme pravidelné asistence na sále Lidová zahrada podle Obecně
závazné vyhlášky č. 13/2005 města Varnsdorf a podle potřeb v Městském divadle na vyžádání si

inspicienta. Od začátku druholigového fotbalu také s policií asistujeme u vyhodnocených rizikových
zápasů.

Akce pro město
Kromě zásahů je pravidelná účast hasičů na akcích: Masopust, Rampušačka s ohňostrojem, dětský den
za sportovní halou, Tolštejnské slavnosti, městské slavnosti a akce (městské trhy a další celoměstské
akce), opravy vánoční výzdoby a rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy, Silvestrovský běh, Tour
de Feminin, Kolobjeh a různé další kulturní a sportovní akce atd. např. jízda hasičů na kolech, výročí
hasičských sborů v okolí, závody cyklotrialu u Mašíňáku, závody motorek Varnsdorfksá padesátka
apod.
Pro město také vykonáváme hospodářskou činnost a to zajištění volebních místností, vytahování
spadlých předmětů z vody (popelnice Mandava, nákupní košíky v rybníčku u Billy) a již druhým
rokem se staráme o fontánku v rybníčku u Billy (umístění, vytažení, čištění, servis a zimní uložení).
V případě potřeby zajišťujeme pro město i rizikové kácení poškozených stromů a také jsme
spolupracovali při vyčištění pozemků od náletových dřevin.
V době extrémního sucha hasiči také zalévají městské parky a ochlazují komunikace v centru
města. Po dohodě se správcem hřbitova dovážíme vodu do kašny na hřbitově ve Varnsdorfu a na
Studánce. Celoročně zajišťujeme dovoz vody na Hrádek a v případě kalamitní situace
s traktorem a pluhem při zimní údržbě města.
V neposlední řadě spolupracujeme se skauty, mateřskými, základními a středními školami a dalšími
kulturními a sportovními neziskovými organizacemi.
Významnou akcí bylo i zajištění bezpečnosti v Centru Panorama během prezidentské návštěvy,
za co6 jsme obdrželi pochvalu od organizátorů z krajského úřadu i prezidentské ochranky.

Spolupráce s ostatními SDH, HZS a MP
-

-

největší spolupráci máme stabilně s místními jednotkami Horní Podluží, Dolní Podluží,
Rumburk, Krásná Lípa, Skalice u České Lípy a německými jednotkami z Grossschönau,
Waltersdorf, Hainewalde a Seifhennersdorf,
spolupráce s HZS – bez větších problémů, pouze řešíme provozní problémy se šetřením
s energiemi apod.
spolupráce s Městskou policií je naprosto bezproblémová ať už u zásahů, nebo při kulturních
či sportovních akcích. Výborná je také spolupráce při organizovaní akcí Besip, Den IZS, nebo
okresní soutěže mladých cyklistů. MP se velmi aktivně na vyzvání podílí na zajištění výcviku
jednotky.

Jiří Sucharda
velitel JSDH města Varnsdorf

Ve Varnsdorfu dne 14. 6. 2015

