
HASIČI KOLEM NÁS
PŘEDSTAVUJEME SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Z JEDOVNIC

JEDOVNIČTÍ VYJÍŽDĚJÍ DO PĚTI MINUT. UŽ PĚT LET

STOVKA ZÁSAHŮ. Právě pět let, od srpna 2013, patří jedovničtí hasiči k nejvytíženějším sborům v regionu. „Jako JP2 vyjíždíme do pěti
minut od oznámení události. Mimo jiné jezdíme k dopravním nehodám a jsme zařazeni do programu záchranné služby a míříme proto
k případům, kde je potřeba defibrilátor. O našich výjezdech pravidelně informujeme na našem webu hasicijedovnice.cz,“ uvedl starosta
jedovnických hasičů Tomáš Dvořáček. Vlastní hasičská práce patří k hlavní náplni jedovnických hasičů. „Mimoto ale dobře spolupracu-
jeme s městysem, podílíme se na řadě akcí, pořádáme oslavu sv. Floriána a děláme ukázky pro školy a školky nebo nyní v létě pro děti
na táborech,“ dodal starosta Dvořáček. Foto: archiv sboru dobrovolných hasičů z Jedovnic

Jedovničtí vyrazí s novou cisternou

J edovniční hasiči patří
k tradičním sborům,
jak už nasvědčuje 142
let jejich trvání. Podnět

k dalšímu růstu dala před
dvanácti lety kompletní
obnova hasičské zbrojnice.
Lepší podmínky přiláka-

ly do sboru více lidí. „Pra-
cujeme také s mládeží
a někteří z dorůstajících
a dospívajících se už také
zařazují mezi dospělé

hasiče. Přicházejí ale i další
mladí členové,“ řekl sta-
rosta sboru Tomáš Dvořá-
ček.
Při více než stovce vý-

jezdů ročně musí jedov-
ničtí hasiči dbát na svou
techniku. „Předloni jsme
díky dotaci a podpoře
městyse koupili nové pře-
pravní auto, máme také
dvě cisterny. Kvůli velké
zátěži musíme vozový park

postupně obměňovat. Brzy
bychom tak díky dalším
dotacím měli získat novou,
doufáme, že ještě letos.
Jednu ze stávajících ciste-
ren pak prodáme některé-
mu ze sborů v okolí,“
oznámil Dvořáček. Jednu
z cisteren a také velitelské
vozidlo hasiči získali díky
spolupráci se sborem
v partnerském Aschheimu
v Bavorsku. (mm)

SDH Jedovice
Rok vzniku: 1876
Počet aktivních členů: 76
Počet členů zásahové jednotky: 20
Starosta SDH: Tomáš Dvořáček
Velitel zásahové jednotky: Michal Prause
Adresa: Kostelní 351, jedovnice
Naše motto: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku
prospěchu.“

Záchrana života
Na místě bývají první
Jedovnice – Desetkrát až pat-
náctkrát do roka jedovničtí hasiči
vyjíždí s defibrilátorem AED k li-
dem v přímém ohrožení života.
„Tyhle výjezdy patří k psychicky
nejnáročnějším. Na místě býváme
první. Jsme už vycvičení, každý ví,
co má dělat. Převezmeme resusci-
taci od člověka, který záchranáře
přivolal, a děláme vše potřebné,
dokud nepřijede záchranka.
V okolních obcích, kam zpravidla
vyjíždíme, býváme do pěti či osmi
minut,“ přiblížil starosta jedov-
nických hasičů Tomáš Dvořáček.
Vzpomněl si i na jiný náročný vý-
jezd. „Před dvěma lety jsme byli
v zimě první u autobusu u Hol-
štejna. Převrátil se na bok. Lidé
nebyli sice vážně zranění, ale šlo
o cizince a komunikace byla po-
někud složitější,“ dodal starosta
Dvořáček. (mm)

19 • Týden u nás


