Když hasičský výcvik předčí praxe (LZ)
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Nejdříve naostro a poté cvičně. Tak se dá shrnout téma školení na hašení rodinných domů v
naší jednotce.

Sotva jsme se oklepali z ledu a výcviku na našich rybnících, už byl v plánu výcvik v dýchací
technice na další měsíc. Březnové školení pak bylo ustanoveno na neděli, 14. března. V
dopoledních hodinách jsme se sešli na zbrojnici za účelem rychlého procvičení postupů při
požárech budov. Cvičení jsme plánovali s ohledem na nové členy, kteří ještě nemají mnoho
„odhašeno“. Ale i pro ty stávající je dobré čas od času připomenout pravidla hry. Byť to dělají
kluci jako koníček a nemohou trénovat každý den, stále je dobré se udržovat. Žádný z vás
spoluobčanů asi netouží po tom, aby mu přijela pomoci parta nevycvičených hasičů, kterým by
vše trvalo a padalo z rukou. I z tohoto pohledu jsme se vrátili k modelu výcviku jako před virem,
protože prostě roční pauza od praxe by byla na zásahu určitě poznat. A o nefunkční technice
ani radši nemluvit.

Hasiči tak opět řešili situace spojené s požárem a přitom prověřovali svou techniku. Ta byla ale
ve špičkovém stavu. Mezi plánovaným výcvikem do všeho totiž promluvil červený kohout
opravdový. A jednotka opravdu projela oba konce obce. Nejdříve byl celý první poplachový
stupeň poslán do sousední obce Markvartovice. Ve všední den, po poledni, zde došlo k
zahoření v rodinném domě. Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů, včetně té naší. Mohli
jsme si tak svou připravenost otestovat. Na pomoc vyrazilo naše družstvo 1+3 s cisternou
Tatra. Aby toho nebylo málo, i další výjezd pro nás opět znamenal požár v domě. Ale na
opačném konci. Pomoc totiž potřebovali obyvatelé v domě blízko hranice obce, ale už v
Petřkovicích. I zde zasahovaly čtyři jednotky hasičů. Zásah se odehrával už za tmy. Hořet
začalo po desáté večerní. Na místo vyjela naše jednotka 1+5, opět s cisternou Tatra. Opět tím
byla prověřena naše připravenost, kluci totiž vyjeli v obou případech vždy v plné polní. Jak jistě
tušíte, bylo tak následné školení na výcvik v případě požáru spíše úsměvné. Nejdříve naostro a
poté až se to učit. Je ale pravda, že k oběma výjezdům vyjeli většinou starší matadoři týmu.
Školení pak bylo věnováno zejména těm novým. Probraly se totiž opravdové základy.
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