Zpráva velitele výjezdové jednotky za rok 2016
V roce 2016 nebyly ve výjezdové jednotce žádné změny, ani co se týče počtu lidí nebo
množství odborných příprav. Počet členů, kteří mají podepsanou smlouvu s UM, se ustálil na 18-ti a
vzhledem k tomu, v jakém počtu vyjíždíme k zásahům se zdá být tento počet odpovídající. Pravdou
však je, že zásahy v dopoledních hodinách, kdy jsou všichni v práci, jsou složité.
Tento problém má ale většina velitelů jednotek nejen na okrese HB. Zaměstnavatelé, kteří
mají ve firmě dobrovolného hasiče z toho nic nemají, a že se toto řeší nebo bude řešit, slýcháme na
školeních či velitelských dnech již delší dobu. Členové jednotky dojíždí za prací a to nám taky ztěžuje
činnost. I přesto plníme požadavky HZS, lidé jezdí na odborné přípravy a mají snahu, když je potřeba
přizpůsobí si svůj čas.
A nyní již k samotné činnosti
Výčet událostí začnu dvěma zásahy z loňského roku, které vzhledem k termínu výroční schůze
nejsou v loňské zprávě zahrnuty. Šlo o požár kotelny v Chotěboři v Obolecké ulici 29. 12. a zahoření
uhlí na Barovicích.
19. ledna jsem se zúčastnil velitelského dne v HB. Účelem velitelského dne je upřesňování
informací ohledně školení a veškeré činnosti mezi HZS a dobrovolnými jednotkami.
12. března proběhla na stanici v HB COP velitelů. O týden později opět na stanici v HB
absolvovali svou odbornou přípravu strojníci a ti letos prodlužovali svou odbornost na další pětiletý
cyklus. 6. dubna následoval zátěžový test NDT. Je dobré, že termíny školení jsou v jarních měsících a
kalendář termínů školení na r. 2017 máme již nyní.
30. dubna jsme v počtu 9 lidí vyjížděli k požáru lesa mezi Malčí a Rušinovem. Šlo o zahoření
hrabanky po pálení klestí.
27. května jsme vyjížděli k požáru lesa v Chotěboři na Obolcích v místě za rybníkem Černík.
Na místě jsme doplňovali cisternové vozy HZS Chotěboř. Zásah ztěžovalo to, že hořelo na dost
nepřístupném místě.
8. července jsme vyjížděli k požáru do Horních Lhotek. Událost byla vyhodnocena jako planý
poplach a jednotka se po domluvě s VZ vrátila zpět na základnu.
11. července jsme byli povoláni k požáru strniště naproti velkoskladu firmy COOP
v Chotěboři.
13. září jsme zasahovali u samoty Zastráň kde hořela u silnice suchá tráva. Požár zlikvidovala
jednotka HZS Chotěboř a naše jednotka místo následně prolila pomocí otočné proudnice.
27. září jsme vyjížděli k požáru lokomotivy na nádraží v Chotěboři.
6. listopadu jsme byli povoláni k požáru v Chotěboři ulice Na Chmelnici. Jednotka na místě
nezasahovala a vrátila se na základnu.

Tolik z činnosti. Závěrem bych ještě chtěl poděkovat těm, kteří se do činnosti zapojili nebo
nás v ní podporovali.
Velitel výjezdové jednotky

