Zpráva velitele výjezdové jednotky za rok 2018
Počet členů jednotky se v roce 2018 snížil a jednotka má v současné době 16 členů, kteří mají
podepsanou smlouvu s ÚM. Naše činnost se odvíjí od zásahů údržby techniky a vybavení a
absolvování pravidelných odborných příprav.
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9. ledna jsme odstraňovali spadlý strom na silnici mezi Libicí a Lhůtou
V měsíci březnu proběhly na stanici v Chotěboři odborné přípravy. Školení velitelů 10. března,
Školení NDT 21. března. Pavel Čejka absolvoval 5-ti denní školení k opětovnému získání Z
velitel
22. března jsme vyjížděli požáru udírny v Libici na Čihadlech. Díky včasnému zjištění naštěstí
nevznikly žádné škody.
13. dubna silný vítr poničil plechové střechy 4 rodinných domů v Chotěboři ul. Na Skřivánku.
Na místě bylo potřeba spolu HZS Chotěboř a SDH Chotěboř odstranit zcela zničené střechy, a
poté zajistit domy plachtami proti dešti.
28. května jsme vyjížděli k požáru elektroinstalace v rodinném domě na Slavíkově.
Vzhledem k dlouhodobému suchu se v měsících červen, červenec a srpen zvýšil počet výjezdů
na lesní a polní porosty. Šlo o požáry na Branišově 21. června, v Nové Vsi u Chotěboře 4.
července, na Kocourově 7. července, dále požár u Libické Lhotky 12. srpna na Hostětínkách o
den později 13. srpna a na Slavíkově 16. srpna. Těchto 6 událostí byly zejména požáry
Branišově a u Libické Lhotky většího rozsahu.
14. září jsme zasahovali při požáru hospodářského stavení v obci Chuchel. Požár byl nahlášen
KOPIS po páté hodině ráno. Ve stodole bylo uskladněno seno. Oheň zcela zničil střechu a
přilehlý přístavek. Na místě zasahovalo 5 jednotek a likvidace následků se protáhla na téměř
celý den. Naše jednotka doplňovala ostatní CAS. Později pomáhali při rozebírání střešních
konstrukcí.
17. září došlo k zahoření kuchyňské linky v Chotěboři ul. Kosmonautů. Naše jednotka byla po
zjištění skutečného stavu odvolána zpět na základnu.
23. října v ranních hodinách jsme byli povoláni k požáru kotelny a skládky pilin v areálu firmy
Intermont. Na tuto událost byl vyhlášen vyšší stupeň poplachu a oheň likvidovalo 10 jednotek
profesionálních a dobrovolných hasičů
30. října jsme vyjížděli k odstraňování stromu v Libici. Na toto nám nestačily prostředky a
strom odstraňovala jednotka HZS Chotěboř pomocí plošiny.
V letošním roce také vzrostl počet jízd na doplňování studní kvůli suchu

Na úplný závěr bych chtěl všem, kteří se do činnosti zapojili nebo nás v ní podporovali,
poděkovat. Zásahů a jiných činností bylo letos mnohem víc než v jiných letech, a tak doufám, že příští
rok bude klidnější.
Velitel výjezdové jednotky

