
ZPRÁVA VELITELE VJ ZA ROK 2019 
V letošním roce se snížil počet členů jednotky o jednoho a jednotka má v současné době 15 členů
kteří mají podepsanou smlouvu s ÚM. S tímto počtem lidí se práce jednotky zvládat dá, nicméně v
budoucnu bude třeba počet členů jednotky zvýšit na optimální počet, což je zhruba 18 lidí. Členové
jednotky absolvují předepsané zdravotní prohlídky a školení potřebná k udržení odbornosti.

A nyní již k samotné činnosti:

 11.  ledna jsem se zúčastnil  velitelského dne v H.  B.  kde byli  velitelé jednotek seznámeni
s informacemi ohledně školení a činnosti pro letošní rok.

 9. února odpoledne jsme zasahovali při zahoření sazí v komíně v Lánech. Likvidace sazí se
protáhla  až  do  večerních  hodin  a  vzhledem  k  velikému  zakouření  ve  sklepě  bylo  nutné
pracovat v dýchacích přístrojích. Z naší jednotky zasahovalo 9 členů.

 19. února v půl páté ráno jsme vyjížděli k požáru r. d. v Chotěboři Palackého ulici. Jednotka na
M. U. nezasahovala a po domluvě s V. Z. se vrátila zpět na základnu.

 22.  března  proběhla  na  stanici  v  Chotěboři  COP  velitelů  a  27  března  byl  v  prostorech
zemědělského družstva v Malči zátěžový výcvik NDT.

 V měsíci dubnu absolvoval Petr Novotný kurs na odbornou způsobilost obsluha MŘP čímž
jsme doplnili počet obsluh na předepsaný stav.

 11. dubna jsme vyjížděli k zahoření sazí v komíně v Dolním Sokolovci.
 3. května v poledne jsme byli povoláni k požáru bytu v Chotěboři na náměstí TGM.
 3. července jsme vyjížděli k požáru stromu ve Lhůtě. Oheň jsme zlikvidovali jedním proudem

C.
 3. srpna o půlnoci jsme zasahovali při požáru kostela v Chotěboři Ningerova ul. Šlo o požár

zpovědnice a díky včasnému zjištění se požár naštěstí nerozšířil.
 25.  srpna  byl  nahlášen  požár  zemědělského  stroje  v  Chotěboři  Obolcích.  Po  zjištění

skutečného rozsahu byla jednotka během cesty odvolána zpět na základnu.
 16.  listopadu jsme vyjížděli  k  požáru chatky v  obci  Vratkov.  Bylo  nahlášeno,  že se  uvnitř

chatky nachází osoba, kterou se bohužel nepodařilo zachránit. Požár likvidovalo 6 jednotek
profesionálních a dobrovolných hasičů. Naše jednotka na M. U. doplňovala CAS HZS Chotěboř
a SDH Maleč.

Tímto je zpráva u konce a já bych chtěl všem, kteří se do činnosti zapojili nebo nás v ní podporovali
poděkovat.

Velitel výjezdové jednotky
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