
Hlášení o činnosti JSDH Havířov - Životice za rok 2016 
- Jednotka sboru měla k  31. 12. 2016 celkem 23 členů. 

- Jednotka byla vyzvána Integrovaným bezpečnostním centrem za rok 2016  

k 117 událostem, včetně požárních asistencí. 

- Pravidelně se již šestým rokem v rámci požárních hlídek účastníme Havířovských 

hokejových utkání. 

- Jsme součástí požárních hlídek u Havířovských slavností a jiných akcí pořádaných 

městem Havířov. 

- Členové jednotky se pravidelně scházejí k pravidelné odborné a fyzické přípravě. Jedná 

se o cvičení probíhající jak v letních, tak i v zimních měsících např. na zamrzlé hladině 

vodní nádrže Těrlická přehrada. 

- Během roku 2016 jsme byli přítomni v rámci požární hlídky na dvou silničních 

motocyklových závodech. Jednalo se o Radvanický okruh ve dnech 9. - 10. 7. 2016 a 

Havířovský zlatý kahanec ve dnech 16 - 17. 7. 2016. 

- Dva členové naší jednotky se zúčastnili soutěže „TFA - železný hasič“ ve Stonavě. 

- V letošním roce jsme se rozhodli vést na naši hasičské zbrojnici odbornou praxi pro dvě 

studentky ze Střední školy techniky a služeb, z Karviné, obor:  Požární technik, Požární ochrana. 

- Pořádali jsme akci „smažení vaječiny a stavění Máje“ společně se křtem nového vozidla 

CAS 20 Terrno.  

- V rámci programů pořádaných pro školy jsme organizovali: 

o exkurze pro ZŠ Gorkého z Havířova  

o ukázky techniky pro základní školy a dětský domov v Havířově (ve spolupráci s HZS 

Havířov – Město) 

o dětský den s „HASIČI“ pro ZŠ a MŠ Havířov-Dolní Datyně 

- Letošní velké události, ke kterým jsme byli přivoláni integrovaným záchranným 

systémem hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje: 

o Výbuch kotle v rodinném domě, na adrese: Havířov, U Skleníků 

o Požár tažírny patentovaného drátu v Bohumíně  

o Výbuch plynu na adrese Havířov – Šumbark, Jarošova. 

o Bleskové záplavy v Havířově dne 1. 6. 2016. Povoláno bylo 34 jednotek 150 hasičů 

o Likvidace požáru hotelu Fridrich, Těrlicko dne 16.12.2016 

Bleskové záplavy 1. 6. 2016. Havířov   Křest vozidla CAS 20 Terrno 18. 6. 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbuch plynu Havířov - Šumbark ulice Jarošova 6. 10. 2016. 

 

 

 

V Havířově dne 2.1 2017 
Velitel sboru v.r. 
Mojmír Stachura 

Náš volný čas 

        pro Vaše bezpečí 

  


