Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

srpen 2020
2020_52_06ZOC - 15. 05 hodin – 1. 8. – činnost jednotky, technická pomoc,
dovoz vody, Jevíčko
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla dovoz vody na dětský tábor na Smolenské přehradě.

2020_53 - 08. 38 hodin – 3. 8. – technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka povolána k objektu Mateřské školy Jevíčko. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o poškození
izolace ploché střechy, zatéká do horního patra budovy a dochází k poškozování vnitřního vybavení
budovy. Členové jednotky rozděleni na dvě skupiny, kdy první provádí ve spolupráci se zde pracující stavební firmou provizorní přikrytí poškozené části střechy velkoformátovými plachtami a druhá
část jednotky provádí evakuaci materiálu z poškozené části budovy. Během zásahu se na místo
dostavila hlídka Městské policie Jevíčko a zástupci vedení města Jevíčka. Evakuace materiálu probíhala dle požadavků vedení a pracovníků mateřské školy. Po provizorním zajištění střechy a evakuaci materiálu z poškozené části budovy se jednotka vrací zpět na základnu.

2020_54 - 17. 07 hodin – 7. 8. – technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+1, Peugeot Boxer, 1+1, CAS 30 Tatra 815-7, 1+3, Peugeot Boxer,
1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána dne 7.8.2020 po konzultaci se starostou obce na odstranění nebezpečných stavů na
biocentrum v Jevíčku. Průzkumem a informací zjištěno, že zde pravděpodobně vlivem počasí a
výskytu sinic dochází k úhynu ryb. Po domluvě se starostou obce, rybářským spolkem Jevíčko a odborníkem na tuto problematiku ze Svitav jednotka provádí čeření a okysličování vodní hladiny pomocí vodních proudů a aerátoru. K této činnosti je povolána jednotka i další den, v sobotu 8.8.2020.

2020_55_07ZOC - 07. 42 hodin – 8. 8. – činnost jednotky, technická pomoc,
odstranění stromů, Jevíčkoí
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko
Na základě požadavku vedení města provedla jednotka v rámci výcviku s motorovou pilou pokácení a rozřezání suchých stromů na "autostrádě".

2020_56 - 13. 00 hodin – 25. 8. – technická pomoc, otevření uzavřených prostor,
Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc do obce Jevíčko. Na místě zjištěno, že se
jedná o zabouchnutý byt, uvnitř roční dítě. Na místě matka dítěte a Městská policie Jevíčko. Po
prokázání totožnosti matky byt otevřen za pomoci nářadí pro vstup do uzavřených prostor, dítě bez
známek zranění předáno matce. Po úklidu použitého nářadí se jednotka vrací na základnu.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na
http://sdhjevicko.cz/fotogalerie/fotky-2020/
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