Zpráva velitele o činnosti výjezdové jednotky za rok 2012
Počet členů jednotky zůstal v letošním roce nezměněn a jednotka má v letošním roce 19 členů, kteří
mají podepsanou smlouvu s ÚM. Činnost jednotka se odvíjí od zásahů, údržby techniky a vybavení a
absolvování pravidelných odborných příprav. Co se týče odborných příprav, někteří členové absolvují
kurzy, které se musí každoročně obnovovat. Jsou to školení velitelů, velitelů družstev, strojníků a
školení nositelů dýchací techniky. Dále školení obsluhovatelů motorových řetězových pil, které se
obnovuje 1-krát za 2 roky. Všichni absolvují také předepsané zdravotní prohlídky.
A nyní již k samotné činnosti:
1) Dne 12.2 v odpoledních hodinách jsme v počtu 4 lidí vyjížděli k vyčerpání vody ze zatopeného
sklepa v Bezděkově. Příčinou byl prasklý vodovodní kohout kvůli mrazu.
2) 15.2 proběhlo na stanici v Chotěboři školení obsluhovatelů motorových řetězových pil. Jak
jsem již dříve zmínil toto školení se opakuje jednou za 2 roky.
3) Dne 25.3 jsme vyjížděli k požáru seníku v areálu zemědělského družstva v Čachotíně. Hořela
plechová hala o rozměrech zhruba 40x60 m ze třetiny naplněna senem. Požár likvidovalo 7
jednotek. Na místě bylo rozvinuto několik vedení hadic a seník se hasil z více směrů.
Zborcené části kolny bylo potřeba rozebrat s pomocí trhacích háků. Potom se veškerý
materiál nakladači, které dodalo ZD, vyvozil na volné prostranství, kde byl důkladně proléván
vodou. Voda se na místo požáru dodávala jak kyvadlově tak dálkově. Likvidace požáru se
protáhla do nočních hodin. Z naší jednotky se jeho likvidace zúčastnilo 12 členů.
4) Dne 28.3 prošly oba automobily technickou prohlídkou.
5) 20.4 proběhlo na stanici v Chotěboři školení nositelů dýchací techniky.
6) 11.6 jsme vyjížděli k požáru v Bezlejově. V opuštěném objektu hořely pneumatiky. Příčina
požáru není známa. Zásahu se zúčastnilo 8 členů jednotky.
7) Dne 20.6 jsme vyjížděli k požáru do Hařilovy Lhotky. Požár byl nahlášen jako požár slámy. Po
příjezdu jsme zjistili, že hoří kůlna, která je napojena na obytnou část domu. Ihned jsme
událost přehlásili operačnímu středisku na skutečný stav. Pomocí 1 proudu C provedli
hasební zásah. Díky včasnému zjištění a ohlášení se podařilo oheň zlikvidovat dříve, než se
rozšířil na obytnou část, takže vzniklá škoda byla malá. Obecně platí, že čím dříve se událost
podaří nahlásit, tím se výrazně snižují pozdější škody. Zásahu se zúčastnilo 11 členů jednotky.
8) 19.-20.10 proběhla na stanicích v Havlíčkově Brodě a Chotěboři cyklická odborná příprava
velitelů a strojníků. V příštích letech se plánuje tato odborná příprava přesunout do jarních
měsíců.
9) 4.11 jsme likvidovali zahoření tújí v prostoru před kulturním domem. Toto bylo včas zjištěno
a uhašeno, takže nevznikla žádná škoda.
10) V listopadu byly zapůjčeny od HZSKV pro potřeby výjezdové jednotky 2 přenosné vysílačky
typ MATRA. Tyto nám umožní lepší komunikaci, protože při větších zásazích bývá jednotka
rozdělena na více skupin. Dále budou do konce roku zakoupeny zásahové boty a kalhoty na
dokompletaci ke kabátům, 2 kukly a 2 páry zásahových rukavic. Výčtem těchto nákupů je
zpráva u konce a já bych chtěl poděkovat všem, kteří se do činnosti zapojili nebo nás v ní
podporovali.

