Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

listopad 2021
2021_82 - 11. 26 hodin – 01. 11. – požár, odpad, ostatní, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár na hřbitov v Jevíčku. Na místě zjištěno, že se jedná o
požár kontejneru s plasty. Kontejner odtlačen na volné prostranství, otevřen a uhašen pomocí vysokotlakého proudu z CAS 20. Odpad v něm prolit a vybrán do vedle stojícího velkokapacitního
kontejneru. Příjezd HZS Moravská Třebová. Provedeno sbalení použitého nářadí, doplnění vody a
obě jednotky se vrací na základny.

2021_83_41 - 15. 39 hodin – 07. 11. – technická pomoc, únik oleje na
komunikaci, Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na únik ropných produktů na silnici směr Jaroměřice. Na místě
zjištěno, že se jedná o únik motorového oleje v délce asi 30 metrů na komunikaci z osobního vozidla, u kterého na vyfrézované komunikaci došlo k proražení olejové vany. Majitel na místo nepožaduje PČR, událost bez zranění. Únik oleje zasypán sorbentem a sorpční rohoží. Na vozidle provedeno provizorní ucpání vany havarijním tmelem, označení vyfrézované díry pomocí značkovacího
spreje. Po příjezdu HZS Moravská Třebová provedeno společně zametení sorbentu. Majitel si zajistil odtah a vozidlo odvezeno z místa události. Po sbalení použitého vybavení se obě jednotky vrací
na základny.

2021_84 – 07. 21 hodin – 09.11. – technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění nebezpečných stavů do obce Jevíčko. Na místě
zjištěno, že se jedná o slepičí vnitřnosti a další biologický materiál na silnici o rozměru asi 3 x 15
metrů,který je již dále rozjezděn projíždějícími vozidly. Vozovka je značně kluzká a zapáchá. Zajištěno místo nehody pomocí výstražných kuželů. Protože se jedná o velmi frekventovanou křižovatku, zažádáno o PČR na řízení dopravy a posilovou jednotku z důvodu urychlení prací. Střeva
posbírána do igelitových pytlů a předána zástupci firmy Rabit Jevíčko. Kluzká vozovka zasypána
sorbentem. Příjezd JSDH Velké Opatovice. Provedeno zametení sorbentu a oplach komunikace
vodou se smáčedlem. V průběhu celého zásahu prováděno řízení dopravy. Po sbalení použitého nářadí se obě dvě jednotky vrací na základny.

2021_85 - 13. 52 hodin – 28. 11. – technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla odstranění nebezpečně nalomených větví na hřbitově v Jevíčku.

2021_86 - 08. 54 hodin – 29. 11. – dopravní nehoda, uvolnění komunikace,
odtažení, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko, PČR
Jednotka provedla vytažení zapadlého kamionu. Událost bez zranění a úniku provozních kapalin.

2021_87 - 14. 17 hodin – 30. 11. – technická pomoc, odstranění stromů, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4, Fiat Ducato 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Svitavy, MP Jevíčko
Jednotka provedla za pomoci motorových pil a výškové techniky ze stanice Svitavy odstranění
nalomených a nebezpečně nahnutých stromů a větví nad komunikaci v okolí Smolenské přehrady.
Ve spolupráci s městskou policií Jevíčko byla na nezbytně nutnou dobu uzavřena komunikace
Jevíčko – Smolná.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na
http://sdhjevicko.cz/fotogalerie/fotky-2021/
Stanislav Ducháček
velitel JSDH, město Jevíčko

