Zpráva velitele výjezdové jednotky za rok 2015
V letošním roce nedošlo ve výjezdové jednotce k žádným personálním změnám a jednotka
má v současné době 18 členů, kteří mají podepsanou smlouvu s ÚM. Co se týče školení, daří se nám
udržovat počty odborně způsobilých lidí na počtech, které požaduje HZS. 3 proškolené velitele, 4
strojníky, 6 nositelů dýchací techniky, 4 obsluhovatele motorových řetězových pil. Po několika letech,
kdy se formáty školení měnily, máme nyní jasný řád odborných příprav a záleží pouze na nás, jak se
mu přizpůsobíme. Zásahů bylo letošním roce méně než v jiných letech a přibývá různých technických
záležitostí, což je celorepublikový trend.
A nyní již k samotné činnosti.
Na začátku roku byl ÚM zakoupen nový silnější kompresor ABAC typ NN 20 02 na doplňování
T815 a v průběhu měsíce ledna byly provedeny práce na jeho uvedení do provozu
Dne 10. Ledna ve večerních hodinách jsme v počtu 4 lidí odstraňovali spadlý strom přes silnici
mezi Kroměšínem a Hůrkou.
26. ledna jsme byli povoláni do Chotěboře kde KOPIS obdržel upozornění na hustý černý dým
z areálu Chotěbořských strojíren. Šlo o požár osobního automobilu, který zlikvidovala jednotka HZS
Chotěboř a dobrovolné jednotky se vrátily po domluvě s VZ zpět na základny.
24. března prošly oba automobily technickou prohlídkou.
27.-28. Března proběhla na stanici v HB pravidelná COP velitelů v délce 16. Hodin.
5. června během příprav na noční soutěž jsme vyjížděli do |Chotěboře, areálu firmy OSEVA
ulice 5. Května. Událost byla planý poplach a jednotky byly vráceny zpět.
30. srpna jsme vyjížděli k požáru lesa u Libické Lhotky. Na místě bylo nutné zlikvidovat
ohniště a důkladně prolít prostor 10x10 m.
19. září jsme odstraňovali spadlý strom na silnici u obce Chloumek, účast 3 členové jednotky.
Tímto je zpráva u konce a závěrem bych chtěl všem kteří se do naší činnosti zapojili, nebo nás v ní
podporovali poděkovat.
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