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Jednotka požární ochrany Olbramice. 

Vážení sponzoři, dovolte, abych Vás ve stručnosti informoval o 

aktuálních úkolech a výzvách místní jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce. Nejprve si dovolím připomenout 

největší úspěch roku 2012, kterým bylo pořízení motorové pily 

Husqvarna 353 včetně povinného příslušenství a osobních 

ochranných prostředků, kterými jsou např. protiprořezové 

kalhoty a rukavice, pilařská helma, ochranné brýle a nářadí 

k údržbě. Ve školícím středisku absolvovali 7-denní kurz naší 

velitelé družstev, Jaromír Horsinka a Ondřej Kubíček. K tomuto 

rozšíření naší vybavenosti jsme se rozhodli po dlouhých 

debatách, kdy jsme usoudili, že právě motorová pila má pro 

zásahovou činnost i pro práce v obci zcela zásadní význam.   

V tomto roce musíme nejdříve dovybavit osobní ochranné 

pomůcky. Jedná se především o přilby a rukavice pro co největší 

počet hasičů. V jednotce máme 15 akceschopných členů a 

kompletní zásahové obleky včetně ochranných osobních 

prostředků máme pouze pro 4 lidi. Dále chceme doplnit současný 

nedostatečný stav strojníků a vybrané členy poslat na dvoudenní 

školení. Kromě těchto hlavních bodů budeme pokračovat i 

v dalším soustavném zlepšování naší techniky i schopností. 

Za JSDH Olbramice, Petr Bílek ml. 
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Olbramičtí hasiči v centru bezpečné 
jízdy 

Dne 24. 11. 2012 se pod záštitou Vojtěcha Mynáře, poslance 

Evropského parlamentu uskutečnilo setkání sborů dobrovolných 

hasičů v Centru bezpečné jízdy LIBROS. Zúčastnilo se jej na 30 

sborů a více než 100 příslušníků dobrovolných hasičů. Akce byla 

zaměřena na zdokonalování schopností řidičů hasičských vozů. 

S naším vozidlem (CAS25, Š 706 RTHP) jsme absolvovali všechny 

disciplíny, kterými byly slalom na kluzné vozovce, zvládnutí 

přetáčivého smyku, aquaplaningu, nouzového brždění a 

vyhýbacího manévru. V konkurenci mnohem mladších a 

modernějších vozů jsme svými výkony zaslouženě přitahovali 

pozornost. Největší dík tedy patří řidiči, kterým byl Ondřej 

Bulava. 

Během dne probíhala doprovodná soutěž, která se skládala 

z výměny kola na dodávce a ze slalomu v autě na čas. 

Reprezentovali nás Ondřej Bulava a Jaromír Horsinka. Tuto 

soutěž jsme zcela ovládli a s nejlepším časem jsme obsadili první 

místo. Cenu, kterou byl majestátní pohár jsme obdrželi z rukou p. 

europoslance. 

Celkově tuto akci hodnotíme kladně a děkujeme tímto 

pořadatelům a sponzorům, kteří zajistili financování a připravili 

pro nás zajisté velmi poučný a příjemný den. 

      Příští rok se jistě opět zúčastníme a pokusíme se pohár obhájit.  

Za JSDH Jaromír Horsinka 
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