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V letošním  roce  se  počet  členů  jednotky  zvýšil,  do  jednotky  přišli  mladí  hasiči,  kteří  dosáhli

potřebného věku. Jednotka má v současné době 17 členů, kteří mají podepsanou smlouvu s ÚM. Co
se týče školení daří se nám udržovat počty odborně způsobilých osob na počtech které požaduje HZS.
Formát školení se kvůli koronavirové pandemii opět změnil. Nyní probíhá přeškolení přes e-lerning,
kdy se hasič přes počítač přihlásí do kurzu. Dále musí projít veškerou látku a každé z devíti témat
ukončit  úspěšným průběžným testem. Počet průběžných testů není omezen. Po dokončení všech
testů je hasič připuštěn do závěrečného testu na který má ovšem pouze 2 pokusy. Výhodou školení
přes počítač je to že se každý může věnovat školení jak se mu to hodí, nevýhodou je větší složitost
výuky. Celkově hodnotím školení e-lerningem jako výhodnější. 

Ve vybavení  jednotky došlo na začátku roku k nahrazení dopravního automobilu Avia 31 zcela
novým dopravním  automobilem Iveco  Daily.  Iveco  má  šestimístnou  jednoprostorovou  kabinu  se
sedaly ve dvou řadách. V předním nárazníku je zabudovaný naviják. Za kabinou je účelová nástavba
z hliníkových  profilů  s roletami.  Vozidlo  je  vybaveno  osvětlovacím  stožárem,  elektrocentrálou,
kalovým  čerpadlem  plovoucím  čerpadlem,  motorovou  pilou,  dvěma  dýchacími  přístroji  a  dalším
vybavením. Dále současné době probíhá nákup zásahových obleků přileb rukavic pro členy jednotky. 

A nyní již k samotné zásahové činnosti. 
Kvůli intenzivní těžbě při probíhající kůrovcové kalamitě a občasným povětrnostním extrémům se

počet zásahů neustále zvyšuje a v  letošním roce evidujeme celkem 25 událostí.   (rok  2021 – 21
událostí; rok 2020 – 16 událostí ). Pro porovnání  rok 2014 – 7 událostí. 

Z letošních 25 výjezdů bylo 18 požárů, 4 technické pomoci  1 námětové cvičení  a 2 plané poplachy
z nesprávného vyhodnocení situace. Zásahy bych vyjmenoval a některé ve stručnosti popsal. 

Lesní požáry po pálení byly na Horním Vestci 12.3. a 13.3.; ve Vísce 14.3. ; ve Ždírci nad Doubravou
23.3.; v Hostětínkách 29.6.  a na Vyhnálově 1.11. 

Dále jednotka vyjížděla 2x k zahoření sazí v komíně v Chotěboři 16.3. a 15.9.; k požáru odsávání
v zinkovně  firmy  Alka  18.2.  Jednotka  také  likvidovala  požár  lisu  na  slámu  a  okolního  porostu
v Bezděkově 26.7. Jednotka také zasahovala u třech požárů v průmyslových objektech na zpracování
organických  hmot.  Požár  peletovací  linky  v Podmoklanech  14.1.;  požár  zásobníku  na  piliny  firmy
Biotech ve Ždírci nad Doubravou dne 9. 3. a rozsáhlý požár lakovny firmy Intermont v Krucemburku
ze 7.-8.4., který  kvůli velikosti a stavební složitosti objektu likvidovalo přes 100 hasičů ze 16 jednotek
téměř 2 dny. Na místě byl nasazen i demoliční bagr z HZS Hlučín. Z naší jednotky se zásahu zúčastnilo
7 členů. 

Z technických pomocí šlo o stromy na silnici,  navádění LZS a pátrání po pohřešované osobě na
Barovicích 23.5. Zde byl nasazen i vrtulník s termovizní a byla prohledána poměrně velká oblast. Paní
se úspěšně podařilo najít až druhý den ráno. Z planých poplachů bych zmínil výjezd z 26.7. kdy byl po
šesté hodině ranní oznámen hustý kouř z lesa mezi Bílkem a Bezděkovem. Průzkumem bylo později
zjištěno že  jde  o  kouř  z hořícího národního parku u  Hřenska  a  jednotka se  poté  vrátila  zpět  na
základnu.

Výčtem událostí  je zpráva u konce a já bych závěrem chtěl všem, kteří se do páce zapojili nebo
nás v ní podporovali poděkovat.
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