
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bousov v roce 2020 

 

Činnost SDH Dolní Bousov byla v uplynulém roce 2020, stejně jako v celé republice, výrazně 

ovlivněna koronavirovou pandemií. 

V sobotu 18. ledna 2020 se uskutečnila Výroční valná hromada, na které byla zhodnocena 

činnost SDH a Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za rok 2019. 

Na valné hromadě byl zvolen nový výbor SDH na rok 2020 – 2025. Byla předána Čestná 

uznání členům SDH. 

Dne 12. února proběhla 1. schůze nově zvoleného výboru a poté již naplno zasáhla pandemie 

koronaviru, která paralyzovala činnost SDH na téměř celý rok 2020. 

V období určitého uvolnění situace výbor SDH  připravoval uspořádání Dětského dne 

s hasičskou tématikou, který se měl konat na fotbalovém stadionu 20. června. 

Bohužel 18. června přívalový déšť rozvodnil Klenici, ta během několika hodin vytvořila 

z fotbalového hřiště rybník a akce musela být zrušena. 

Hasiči se ale nevzdali a Dětský den se podařilo uspořádat 5. září za velké účasti dětí i 

dospělých. Zajímavé fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii na stránkách 

www.sdhdolnibousov.cz. 

 

Na rozdíl od spolkové činnosti Jednotka SDHO se opravdu nenudila. Celkem 35 výjezdů 

k požárům a technickým zásahům je jistě úctyhodné číslo. 

 

 Akce JSDHO v roce 2020: 

24. 1. Likvidace požáru sazí v komínu rodinného domu v Obrubcích 

9. 2. Odstranění spadlého stromu na komunikaci v Obrubcích  

10. 2.  12:28 hod-  odstranění spadlého stromu na komunikaci v D. Bousově 

10. 2.  12:34 hod - odstranění spadlého stromu na komunikaci v H. Bousově 

10. 2.  14:21 hod - stržená střecha rodinného domu v D. Bousově 

10. 2.  15:55 hod  - spadlý štít rodinného domu v Obrubcích 

10. 2.  16:13 hod – spadla další část štítu -  zachycená za komín RD v Obrubcích 

10. 2.  17:34 hod – utržená střecha RD v D. Bousově 

(uvedené časy jsou časy poplachů vyhlášených svolávacím systémem FIREPORT,  vše jsou 

likvidace následků vichřice, která se prohnala dolnobousovskem)  

10. 3.  Záchrana ženy zachycené kolkovacím strojem v likérce D. Bousov 

14. 3. Likvidace lesního požáru v Řitonicích 

20. 3. Likvidace požáru zahradního domku v Sobotce 

6. 4. Likvidace požáru v zemědělském areálu VKK  D. Bousov 

9. 4. Likvidace požáru dřevní hmoty v areálu „Pivák“  

21. 4. Likvidace požáru chalupy ve Střehomi 

5. 5. Likvidace požáru nízké budovy v Oseku 

11. 5. Odstranění stromu spadlého na komunikaci v Ošťovicích 

14. 5. Likvidace požáru roští na zahradě v Obrubcích 

18. 6. 16:35 hod – zásah u utrženého svahu nad RD v H. Bousově 

18. 6. 20:58 hod – čerpání vody v zatopeném RD  v ul. Požárníků D. Bousov 

19. 6. 8 – 14 hod - čerpání zatopených sklepů v ul. Požárníků 

27. 6. Likvidace požáru skládky v Oboře 

10. 7. 14:26 hod - likvidace požáru slámy v hospodářské budově v Řitonicích 

10. 7. 20:53 hod – výjezd ke kouři valícímu se z přízemí RD v Sobotce 

13. 7. Záchrana osoby spadlé do vodoteče ve Střehomi 

25. 7. Likvidace požáru balicího lisu na slámu v D. Bousově 

31. 7. Likvidace požáru porostu u komunikace v H. Bousově 



2. 8. Odstranění spadlého stromu na vozovce v Obrubcích 

11. 8. Výjezd  ke kouří valícímu se z budovy v Libošovicích 

12. 8. Likvidace požáru žitného pole v Domousnicích 

16. 8. Asistence při vytažení utonulého na rybníku Červenský 

28. 8. Likvidace požáru obilí na poli u Sobotky 

26. 9. Odstranění stromu spadlého na komunikaci v Obrubcích 

7. 10. Pátrání po pohřešované osobě Skokovy 

5. 11. Pátrání po pohřešované osobě Srbsko 

13. 11. Likvidace požáru nákladního automobilu převážejícího osobní auta 

 

 

 

 

Pavel Kula, starosta SDH Dolní Bousov 

 


