Zpráva velitele o činnosti výjezdové jednotky za rok 2008
Počet členů výjezdové jednotky zůstal zachován a jednotka má v současné době 20 členů, kteří mají
podepsanou smlouvu s ÚM. Činnost výjezdové jednotky se odvíjí od počtu zásahů, údržby techniky a
odborných příprav.
1) V sobotu 19.1 proběhlo ve Ždírci nad Doubravou školení řidičů.
2) V polovině března byla připravena obě auta na pravidelnou technickou prohlídku.
3) Dne 29.3 bylo 6 členů jednotky proškoleno na obsluhu motorových pil. Zde bych chtěl
zdůraznit, že ve výjezdové jednotce lze použít pouze osvědčení od instruktorů HZS.
4) Dne 26.4 bylo v Chotěboři školení na dýchací techniku (NDT). Účast 7 členů jednotky.
5) 29.4 jsme byli pozváni na letiště do Dobkova na předváděcí akci leteckého hašení. Nešlo o
odbornou přípravu, ale o zajímavou ukázku leteckého hašení a doplnění vody určenou pro
jednotky našeho typu.
6) 17.5 v podvečerních hodinách jsme v počtu 6 lidí, po náhlé průtrži mračen, odstraňovali
naplavené bahno v Železnohorské ulici.
7) 9.6 proběhlo námětové cvičení v Chotěboři na statku Doubravka. Účast byla 12 členů a byli
jsme dobře hodnoceni.
8) 19.6 jsme byli povoláni na požár bytu v Chotěboři. Účast 11 členů výjezdové jednotky.
9) 20.6 se konalo námětové cvičení v DVPM Slavíkov. Nacvičovala se dálková doprava vody a
z naší jednotky se cvičení zúčastnilo 7 členů.
10) Dne 26.7 jsme likvidovali požár střechy v Chotěboři. Tento zásah v téměř 30-ti stupňovém
horku byl fyzicky velice náročný. Z naší jednotky zasahovalo 10 členů.
11) 20.9 se v Chotěboři konal 12. Ročník soutěže o pohár IZS. I přesto, že se přístup k této soutěži
a k celé soutěžní činnosti zlepšuje, stále ještě nedosahujeme takových výsledků, jaké bychom
si představovali.
12) 10.-12.11 proběhla na centrální stanici Havlíčkův Brod COP velitelů, velitelů družstev a
strojníků. Celkový objem všech odborných příprav v letošním roce přesáhl 200 hodin.
13) 30.11 jsme vyjížděli k požáru elektroinstalace v Chotěboři. Účast 12 lidí.
14) V druhé polovině roku byly zakoupeny 4 neprůhořné zásahové obleky. Na tento nákup se
podařilo ÚM čerpat dotaci vypsanou krajem Vysočina. Dále byly zakoupeny 3 páry
zásahových bot a materiál, ze kterého svépomocí pokračujeme v modernizaci nástavby T
815, tak aby splňovala náročné podmínky dané různorodostí zásahů.
15) Tolik z činnosti. Závěrem bych chtěl ještě zdůraznit, že práce členů výjezdové jednotky je
časově velice náročná a členové ji dělají ve svém volném čase bez jakékoliv finanční odměny.
Všem, kteří se zapojili nebo nás v této práci podporovali bych chtěl tímto poděkovat.

