Zásahová činnosť DHZO Klokočov za rok 2017.
V roku 2017 mal DHZO Klokočov celkovo: 21 výjazdov
Technické zásahy - 10 krát
Požiar - 5 krát
Povodne -2 krát
Požiarna hliadka - 2 krát
Taktické cvičenie - 2 krát

Poďakovanie patrí všetkým hasičom, ktorí sa počas celého roka zúčastňovali
zásahovej činnosti.

Veliteľ DHZO Klokočov Hruška Ján

Zásahy DHZO Klokočov v roku 2017

1.

Technický zásah
Dňa 05.01.2017 sme boli vyslaní starostkou obce Klokočov o zhádzanie snehu
z autobusových zastávok, hasičskej zbrojnice a zo strechy garáže vo Vrchpredmieri
( bývalé kasárne).
Výjazd s technikou CAS 15 Iveco Daily 1+5
Prešli sme všetky zástavky v obci Klokočov, pomocou lopát a rebríka sme sneh
zhádzali zo striech zastávok. Následne sme pokračovali do časti obce Klokočov Vrchpredmier, kde sme zhádzali sneh z garáže a v Klokočove - Klin z hasičskej
zbrojnice.
Výjazd: 11:10
Príchod: 14:30

2.

Požiarna hliadka
V obci Klokočov časť Hlavice sa konalo podujatie „ Snow-Cross “ .
Na tomto podujatí sa pretekali zavodníci na snežných skútroch. Boli sme požiadaní
starostkou obce o zabezpečenie požiarnej hliadky
Výjazd s technikou CAS 15 Iveco Daily 1+2
Výjazd: 08:45
Príchod: 15:30

3.

Požiar
Dňa 26.03.2017 sme boli vyslaní starostkou obce k požiaru veľkokapacitného
kontajnera v obci Klokočov- ústredie, pri cintoríne.
Výjazd s technikou CAS 32 Tatra 815 1+1
Po príchode na miesto zásahu sme zistili, že sa jedná o požiar veľkokapacitného
kontajnera. Požiar bol zlikvidovaný pomocou jedného prúdu C. Rozhrabanie odpadu
a následné dohasenie. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.
Výjazd:12:42
Príchod:13:18

4.

Požiar
Dňa 27.03.2017 sme boli vyslaní starostkou obce k požiaru veľkokapacitného
kontajnera v obci Klokočov- ústredie, pri fare.
Výjazd s technikou CAS 32 Tatra 815 1+1
Po príchode na miesto zásahu sme zistili, že sa jedná o požiar veľkokapacitného
kontajnera. Požiar bol zlikvidovaný pomocou jedného prúdu B. Rozhrabanie odpadu
a následné dohasenie. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.
Výjazd: 18:13
Príchod: 19:00

5.

Požiar
Dňa 17.04.2017 sme boli starostkou obce vyslaní k požiaru veľkokapacitného
kontajnera v obci Klokočov- Klin Holazovia.
Výjazd s technikou CAS 32 Tatra 815 1+1
Po príchode na miesto zásahu sme zistili, že sa jedná o požiar veľkokapacitného
kontajnera. Požiar bol zlikvidovaný pomocou jedného prúdu B. Počas hasebných prác
na miesto dorazila jednotka z HS Turzovka. Rozhrabanie odpadu a následné dohasenie.
Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.
Výjazd: 20:41
Príchod: 21:40

6.

Technický zásah- povodeň
Dňa 28.04.2017 sme boli vyslaní starostkou obce k vyčisteniu priepustu v obci
Klokočov -Vrchpredmier.
Výjazd s technikou CAS 32 Tatra 815 1+2
Po príchode na miesto udalosti sme zistili, že priepust je zanesený a voda tečie po ceste.
Za pomoci jedného prúdu C ukončeným krtkom sme sa snažili priepust vyčistiť. Na
miesto prišli pracovníci OÚ s obecným bagrom. Priepust sa nám podarilo vyčistiť.
Ďalej sme sa riadili pokynmi starostkou obce. Pokračovali sme do ďalšej časti obce
Klokočov- ústredie pri kostole, kde bol tiež zanesený priepust.
Prešli sme všetky priepusty smerom do časti Vrchpredmier, zároveň sme monitorovali
hladinu vody v rieke Predmieranka.
Pomocná technika: čerpadlo Heron, obecný bager
Výjazd: 9:25
Príchod: 17:30

7.

Technický zásah-povodeň
Dňa 28.04.2017 sme boli požiadaní starostkou obce o zmonitorovanie rieky v obci
Klokočov.
Výjazd s technikou CAS15 Iveco Daily 1+2
Prešli sme časti obce Rýbare, Nižné Riečky, Vrchpredmier, Kornica, Klokočovústredie, Hrubý Buk. Zmonitorovali sme rieky a zároveň sme pozerali stav hladiny.
Potom sme boli vyslaní do časti obce Javorová k zanesenému priepustu, ktorý sme
vyčistili. Po zbalení náradia sme sa vrátili na základňu.
Výjazd: 17:34
Príchod: 20:00

8.

Technický zásah
Dňa 29.04.2017 sme boli požiadaní starostkou obce o pomoc pri hľadaní nezvestnej
osoby, ktorá skočila do rieky z mosta.
Výjazd s technikou CAS 15 Iveco Daily 1+6
Na mieste zásahu sa nachádzala jednotka z HaZZ Turzovka, polícia SR. Po zahlásení sa
veliteľovi sme sa riadili jeho pokynmi. Prehľadávali sme tok rieky a hľadali nezvestnú
osobu. Na miesto prišla jednotka z DHZO Korňa. Bolo nám oznámené, že nezvestný
bol nájdený.
Výjazd: 23:20
Príchod: 00:22

9.

Cvičenie
Využitie DHZO a záchranárov pri pátracích akciách v spolupráci s Políciou a IZS
Dňa 28.05.2017sme sa zúčastnili v obci Korňa využitia DHZO a záchranárov pri
pátracích akciách v spolupráci s Políciou a IZS.
Technika CAS 15 Iveco Daily 1+3
Po príchode všetkých zúčastnených jednotiek bol príhovor, úvodné inštrukcie,
preškolenie BOZP.
Následne boli prezentácie:
– Zákon č. 129/2002 Z. z.- Zákon o integrovanom záchrannom systéme
– spôsoby zvolania a aktivácie členov Dobrovoľných hasičských zborov, dobrovoľných
záchranárov a zložiek IZS
– prezentácia pátracích akcií v Žilinskom kraji
– prezentácia zúčastnenej techniky a jej použitie
Po prezentáciách nasledovalo cvičenie, kde sme si mohli precvičiť pátranie po
nezvestných osobách v lesnom poraste. V lesnom poraste sa nachádzali osoby, ktoré
sme museli vyhľadať a transportovať do hniezda záchrany. Po ukončení cvičenia bolo
vyhodnotenie a diskusia, následne sme sa vrátili na základňu.
Výjazd: 09:30
Návrat : 15:00

10.

Technický zásah
Dňa 10.06.2017sme boli požiadaní o súčinnosť pri hľadaní nezvestnej osoby v obci
Vysoká nad Kysucou, ktorá sa stratila.
Výjazd s technikou CAS 15 Iveco Daily 1+3
Po príchode na miesto udalosti všetkých jednotiek , DHZO Korňa, DHZM Turzovka,
DHZO Vysoká Nad Kysucou, DHZO Makov, Polícia SR. Po inštrukciách Polície sa
začalo pátranie po nezvestnej osobe. Osoba bola nájdená, následne sme sa vrátili na
základňu.
Výjazd: 20:35
Návrat : 22:55

11.

Technický zásah
Dňa 21.06.2017 na žiadosť starostky sme zabezpečili dovoz vody do časti obce
Klokočov- Rybáre.
Použitá technika CAS 32 T-815 1+1
Výjazd:16:00
Návrat:17:45

12.

Technický zásah
Dňa 23.06.2017 na žiadosť starostky sme zabezpečili dva krát dovoz vody na hodové
slávnosti, ktoré sa konali v obci Klokočov. Preskúšanie hydrantu v Klokočov - Klin.
Použitá technika CAS 32 T-815 1+1
Výjazd:12:00
Návrat:13:15

13.

Technický zásah
Starostka obce nás požiadala o reguláciu dopravy na hodových slávnostiach, ktoré sa
konali dňa 25.06.2017 v obci Klokočov. Dvaja členovia regulovali dopravu a dávali
pozor, aby nedošlo k dopravnej nehode. Taktiež bola zabezpečená protipožiarna
hliadka. Spojenie bolo zabezpečené pomocou dvoch ručných vysielačiek.
Od 12:30 do 15:00 hod.

14.

Technický zásah
Dňa 12.07.2017 na žiadosť starostky obce sme zabezpečili dovoz vody do časti obce
Klokočov - Hlavice u Fujakov.
Použitá technika CAS 32 T-815 1+1
Výjazd:17:30
Návrat: 19:00

15.

Požiarna hliadka
Dňa 12.08.2017 sa v obci Klokočov konalo podujatie „ĽUDIA ĽUDOM
V BESKYDÁCH“ .
Boli sme požiadaní starostkou obce o zabezpečenie požiarnej hliadky.
Na tomto podujatí sa páli vatra ,dávali sme pozor, aby nedošlo k požiaru. Zvyšky vatry
sme uhasili jedným prúdom „D“. Po zbalení vecných prostriedkov sme sa vrátili na
základňu.
Použitá technika: CAS 15 Iveco Daily 1+1
Výjazd:17:05
Návrat: 23:43

16.

Technický zásah
Dňa 15.08.2017 na žiadosť starostky obce sme zabezpečili dovoz vody do časti obce
Klokočov - Hlavice u Fujakov.
Použitá technika CAS 32 T-815 1+1
Výjazd:11:30
Návrat: 12:30

17.

Požiar
Dňa 19.10.2017 na žiadosť Krajského operačného strediska sme boli vyslaní k požiaru
drevenice do časti obce Klokočov u Varmusov /Sudopark/.
Výjazd s technikou CAS 32 T-148 1+1
Po príchode na miesto udalosti sa už na mieste nachádzala jednotka z HaZZ Turzovka.
Po zahlásení sa veliteľovi zásahu, sme sa riadili jeho pokynmi. Naša jednotka
zabezpečovala kyvadlovú dopravu vody na miesto požiaru a pomáhala pri rozoberaní
strešnej krytiny. Na miesto sa dostavila aj jednotka DHZO Korňa.
Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

Výjazd: 08:27
Návrat: 11:53

18.

Taktické cvičenie HaZZ a DHZO zamerané na stavbu a použitie
protipovodňových zábran

Dňa 22.10.2017 sme sa zúčastnili taktického cvičenia HaZZ a DHZO, zamerané na
stavbu a použitie protipovodňových zábran.
Taktické cvičenie sa konalo v meste Čadca.
Výjazd s technikou CAS 15 Iveco Daily + protipovodňový vozík 1+4
Na cvičení sa zúčastnili dobrovoľní hasiči z 34 obcí a príslušníci z OR HaZZ v Čadci,
z hasičskej stanice v Čadci a v Kysuckom Novom Meste. Cieľom tohto taktického
cvičenia bolo precvičenie možností nasadenia síl a prostriedkov DHZO pri zdolávaní
povodní, posúdenie úrovne súčinnosti jednotlivých DHZO a OR HaZZ v Čadci,
precvičenie a posúdenie efektivity a bezpečnosti práce členov DHZO s vybavením
povodňových vozíkov (čerpadlá, protipovodňové bariéry) a koordinácia hasičských
jednotiek podľa rozloženia síl a prostriedkov v rámci SR. Cvičenie zároveň preverilo
formy a realizovateľnosť komunikácie medzi zúčastnenými hasičskými jednotkami.
Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

Výjazd: 10:45
Návrat: 16:30
19.

Technický zásah
Dňa 29.10.2017 sme boli OD KOS Žilina vyslaní k spadnutému stromu v obci
Klokočov - Kornica / silážne jamy/ .
Výjazd s technikou CAS 15 Iveco Daily 1+3. Jazda na miesto udalosti bola bez
problémov, použité VRZ. Po príchode na miesto sme zistili, že strom je spadnutý cez
cestu. Pomocou motorovej píly sme strom porezali a odstránili z cesty. Pokračovali sme
k ďalšej udalosti v obci Klokočov- Javorová , po príchode na miesto udalosti sme
zistili, že strom je spadnutý cez elektrické vedenie. Po dohode so starostkou obce sme
strom nerezali. Potom sme pokračovali k ďalšej udalosti v obci KlokočovVrchpredmier, taktiež tam bol spadnutý strom. Pomocou motorovej píly sme strom
porezali a odstránili z cesty. K poslednému spadnutému stromu sme boli vyslaní v obci
Klokočov – Riečky. Po príchode na miesto udalosti sme zistili, že strom je spadnutý
cez el. vedenie. El. vedenie nebolo pod prúdom ,strom sme porezali a odstránili z el.
vedenia.
Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

Výjazd: 16:30
Návrat: 19:00

20.

Požiar
Dňa 14.11.2017 sme boli OD KOS Žilina vyslaní k požiaru v rodinnom dome v
pivničných priestoroch v obci Klokočov – Bánske.
Výjazd s technikou CAS 32 T-148 1+2. Jazda na miesto udalosti bola bez problémov,
použité VRZ. Po príchode na miesto udalosti sa už na mieste nachádzala jednotka z HS
Turzovka. Po zahlásení sa veliteľovi zásahu na mieste udalosti sme sa riadili jeho
pokynmi .
Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

Výjazd: 17:21
Návrat: 18:48

21.

Technický zásah
Dňa 15.11.2017 sme boli vyslaní starostkou obce k vyčisteniu priepustu v obci
Klokočov - Rieka.
Výjazd s technikou CAS 32 T-148 1+1
Po príchode na miesto udalosti sme zistili, že priepust je zanesený a voda tečie po ceste.
Za pomoci jedného prúdu C ukončeným krtkom sme priepust vyčistili. Po zbalení
vecných prostriedkov sme sa vrátili na základňu.

Výjazd: 09:30
Návrat : 10:30

Pri týchto výjazdoch bolo odpracované spolu 201 hod 10 min.

