Zpráva velitele výjezdové jednotky za rok 2014
Počet členů výjezdové jednotky v roce 2014 zůstal stejný a jednotka má 18 členů, kteří mají
podepsanou smlouvu s ÚM. Naše činnost se odvíjí od zásahů údržby techniky a vybavení a
absolvování pravidelných odborných příprav.
A nyní již k samotné činnosti:
1. Na začátku měsíce ledna se provedly úpravy uložení dýchacích přístrojů na T 815 vzhledem
k přechodu na přístroje Drägger.
2. Dne 15. 02. a 22. 03. proběhla na stanicích v Chotěboři a Havlíčkově Brodě pravidelná COP
velitelů a strojníků.
3. 26. 03. prošly oba automobily pravidelnou technickou kontrolou.
4. Dne 11. 05. jsme vyjížděli k požáru přístřešku v obci Maleč. Příčinou požáru byla nedbalost
majitele při práci okolo včelstev.
5. Dne 22. 05. jsme pomáhali při likvidaci požáru peletkovací linky v ZD Podmoklany. Na místě
události jsme doplňovali ostatní cisternové vozy.
6. O dva dny později v sobotu 24. 05. jsme v počtu 4 členů vyjížděli k požáru kůlny v obci
Slavíkov. Příčinou požáru byla stejně jako v Malči nedbalost.
7. 16. 06. jsme odstraňovali spadlý strom přes silnici pod Barovicemi a čistili komunikaci v délce
20 m.
8. 16. 10. proběhlo v domě s pečovatelskou službou v obci Slavíkov námětové cvičení. Tématem
cvičení byl hasební zásah v 1. NP a evakuace tělesně postižené osoby. Účast 9 členů jednotky.
9. 23. 10. jsme vyjížděli k požáru nákladního automobilu naloženého kládami do Chotěboře,
ulice 5. Května. Naše jednotka na místě zásahu nezasahovala a po domluvě s VZ se vrátila
zpět na základnu.
10. 26. 11. jsme v počtu 10 členů vyjížděli k požáru sklepa na Křemenici. Došlo k zahoření popela
v plastové nádobě, který se naštěstí nerozšířil. Na místě byl proveden průzkum a následné
odvětrání objektu.
11. UM zakoupil v letošním roce 4 zásahové kabáty FIREMAN PATRIOT, 2 páry zásahové obuvi a 2
přilby zn. Drägger pro nositele dýchací techniky.
Tímto je zpráva u konce a já bych chtěl všem, kteří se do naší činnosti zapojili nebo nás v ní podpořili,
poděkovat.
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