Zpráva velitele o činnosti výjezdové jednotky za rok 2010
Počet členů výjezdové jednotky se v roce 2010 snížil a jednotka má v současné době 19 členů, kteří
mají podepsanou smlouvu s ÚM. Naše činnost se odvíjí ze zásahů, údržby a modernizace techniky a
vybavení a absolvování pravidelných odborných příprav.
A nyní k samotné činnosti:
1) 22.1 jsme byli povoláni k odstranění sněhu ze střechy v Chotěboři – Svojsíkova ulice.
2) 19.2 proběhlo na stanici v Chotěboři přeškolení obsluhovatelů motorových řetězových pil.
Toto školení se opakuje jednou za dva roky.
3) 27.3 byl vyškolen technik ochranných prostředků. Toto zcela nové školení má za cíl lepší práci
s dýchací technikou a ostatními svěřenými ochrannými prostředky.
4) 30.3 prošly oba automobily pravidelnou technickou prohlídkou.
5) 4.4 v odpoledních hodinách jsme zasahovali při požáru stodoly ve Vísce.
6) 16.4 proběhlo na stanici v Chotěboři přeškolení nositelů dýchací techniky.
7) 23.7 jsme vyjížděli na odstraňování spadlého stromu na vozovku u obce Hranice a následně
jsme čistili silnici v délce zhruba 20 m.
8) 7.8 jsme v počtu 5 lidí vyčerpávali vodu ze sklepů v Libici v ulici Sokolohradská a v ulici Na
Skalce.
9) 9.8 ve večerních hodinách naše jednotka zasahovala při likvidaci požáru rodinného domu
v obci Rušínov. Tento požár likvidovalo celkem 7 jednotek. Požár zcela zničil hospodářskou
část budovy a střechu nad obytnou částí. Jeho příčinou byla nedbalost majitele. Zásahu se
zúčastnilo 13 členů jednotky.
10) 18.9 jsme se zúčastnili 15. ročníku o pohár IZS v Havlíčkově Brodě.
11) 22.-23.10 proběhla na stanicích v Havlíčkově Brodě a v Chotěboři COP velitelů a strojníků.
Celkový objem všech odborných příprav v letošním roce přesáhl 200 hodin.
12) 27.10 jsme se zúčastnili námětového cvičení v Nové Vsi u Chotěboře. Zde byly kontrolovány
výjezdové a dojezdové časy, stav dýchací techniky a PS 12. Účast 7 členů.
13) V letních měsících byla provedena celková oprava lišty na mytí vozovky ze Š 706 a tato
opravená lišta namontována na T 815.
14) Během roku bylo ÚM zakoupeno dobíjecí zařízení na autobaterie. Dále 2 neprůhořné
zásahové obleky, 2 helmy, 2 kukly, 2 páry neprůhořných rukavic. Na tento nákup se čerpala
dotace z kraje Vysočina. Na konci roku byly zakoupeny nové skříně na zásahové obleky,
protože staré věšáky již rozměrově nevyhovovaly a poměrně drahé svěřené vybavení je
nutno skladovat v odpovídajících podmínkách.
15) Tolik z činnosti. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že práce členů výjezdové jednotky je časově
velice náročná. Všem, kteří se zapojili nebo nás v této práci podporovali, bych chtěl tímro
poděkovat.

