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Dana Grebeňová
starostka obce Semčice
ok. Mladá Boleslav

Poděkování jednotce požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Seletice, Vestec,
Košík, Křinec, Lysá nad Labem, Loučeň a Rožďalovice z okresu Nymburk, jednotce požární
ochrany obce Ledce, Prodašice a Semčice z okresu Mladá Boleslav.
(Vyřizuje: plk. František Hep, tel.: 950 865 111, e-mail: reditel.ny@sck.izscr.cz )

Vážený paní starostko,
obracím se na Vás touto cestou s poděkováním od HZS Středočeského kraje – územního
odboru v Nymburce pro členy jednotky požární ochrany SDH Vaši obce. Důvodem je
nezištná a obětavá pomoc při požáru lesa na k.ú. obce Tuchom, revír Brodek na ok.
Nymburk, ke kterému došlo dne 23. 4. 2011 po 19. hodině.
Místo požáru bylo v těžko přístupném terénu, požár se rychle šířil vlivem silného
přízemního větru a bylo proto nutné nasadit větší množství sil a prostředků požární ochrany
k zabránění rozšiřování požáru a zejména na jeho následnou úplnou likvidaci. Na žádost
velitele zásahu o pomoc dalších jednotek vyslalo operační středisko i jednotku požární
ochrany SDH Vaši obce. Zásah probíhal ve složitých terénních podmínkách, bylo třeba
neustále přemisťovat dopravní a útočná vedení, zajistit dostatek vody k hašení pomocí
cisteren z vytvořeného čerpacího stanoviště. Při zásahu se projevila i značná fyzická zátěž a
vyčerpání u členů zasahujících jednotek. Přesto úspěšným dlouhotrvajícím zásahem bylo
zabráněno značným materiálním škodám a uchráněno i naše životní prostředí.
Dovolte mi proto, abych Vašim prostřednictvím poděkoval za účast při zásahu i Vašim
členům jednotky požární ochrany SDH obce Semčice. Do další činnosti přeji hodně úspěchů
a zejména zdraví. Zároveň prosím o vhodné zveřejnění.
S poděkováním a úctou
plk. František Hep
ředitel územního odboru

