Zpráva velitele o činnosti výjezdové jednotky za rok 2009
V roce 2009 nebyly ve výjezdové jednotce žádné výrazné personální změny. Počet členů, kteří mají
podepsanou smlouvu s ÚM se ustálil na 20-ti. Naše činnost se odvíjí od počtu zásahů, údržby techniky
a vybavení a absolvování pravidelných odborných příprav.
1) 4.1 v nočních hodinách jsme v počtu 8 lidí vyjížděli k požáru půdy v místní části Kladruby. Díky
duchapřítomnému chování majitelky domu nevznikly téměř žádné materiální škody.
2) Dne 14.2 jsme byli povoláni k požáru bytu v Chotěboři – Chotěbořova ulice. Účast 14 členů
jednotky.
3) Již o necelých 14 dní později dne 26.2 jsme vyjížděli k požáru sklepa v obci Maleč – Horní
Lhotky. Příčinou požáru byla manipulace s benzinem v okolí kotle. Z naší jednotky zasahovalo
5 členů.
4) Dne 16.3 prošly oba automobily pravidelnou technickou prohlídkou bez výraznějších
problémů, což svědčí o kvalitní práci strojníků, kteří mají tyto automobily svěřeny.
5) Dne 31.3 v dopoledních hodinách jsme byli povoláni k požáru lokomotivy na železniční trati
Hlinsko-Ždírec nad Doubravou. Po přesnějším určení místa události byla jednotka během
cesty odvolána zpět.
6) Dne 3.4 proběhlo na stanici v Chotěboři školení nositelů dýchací techniky. Z naší jednotky se
školení účastnilo 7 členů. Další dva nositelé dýchací techniky prošli základním kurzem na
centrální stanici v Havlíčkově Brodě.
7) 12.5 jsme byli vyzváni k technické pomoci při pátrání po pohřešované osobě v okolí
Chotěboře.
8) 7.8 dopoledne vyjíždělo 7 členů jednotky k požáru kuchyňské linky v Chotěboři – Severní
ulice.
9) Dne 19.9 se konal 14. ročník soutěže o pohár IZS. Letos jsme měli možnost tuto prestižní
soutěž pořádat. Součástí měřeného času byla kromě rozvinutí útoku jízda na raftu, ručkování
po překážce a sbalení hadic do kotoučů. I když se v přípravě sestava našeho družstva drobně
měnila, nakonec jsme v konkurenci 41 mužstev obsadili slušné 10. místo. Byl to náš nejlepší
výsledek po dobu, co tuto soutěž pravidelně navštěvujeme. Bylo by dobré si zájem o tuto
soutěž zachovat i v dalších letech.
10) 16.-17.10 proběhla na stanici v Havlíčkově Brodě COP velitelů a strojníků.
11) 30.10 jsme byli povoláni k požáru v Chotěboři ve firmě Feroplast. Zásahu se zúčastnilo 12
členů jednotky.
12) Do konce tohoto roku budou ÚM zakoupeny 4 páry neprůhořných kalhot, 5 párů zásahové
obuvi, ochranné kukly, rukavice a opasky, aby zejména nositelé dýchací techniky byli
vybaveni na odpovídající úrovni, která se při zásazích vyžadována.
13) Tolik z činnosti. Závěrem bych chtěl všem, kteří se do naší činnosti zapojili nebo nás v ní
podporovali poděkovat.

