Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

Červen 2014
2014_27_10 – 02:23 hodin – 2. 6. – požár nízké budovy, Městečko Trnávka,
Bohdalov, čp. 37, požár chalupy
Technika: Renault CAS 20, 1+5, T 148 CAS 32 1+ 2
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, JSDH Městečko Trnávka, JSDH
Chornice, JSDH Křenov, JSDH Vranová Lhota, vyšetřovatel HZS Svitavy
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na požár domu v obci Bohdalov. Po příjezdu zjištěno,
že se zde již nachází jednotky HZS Moravská Třebová a JSDH Městečko Trnávka. Vytvořili jsme
jeden útočný C proud od rozdělovače JSDH Městečko Trnávka, pomohli s vytvoření dalšího vedení
B s rozdělovačem a dvěma proudy C spolu s JSDH Chornice a prováděli hasební práce podle
pokynů velitele zásahu. Dále jsme doplňovali vodu do CAS JSDH Městečko Trnávka z našich CAS
a hydrantového řádu.

2014_28_11 – 16:09 hodin – 7. 6. – požár lesní, polní porost, tráva, Uhřice
Technika: Renault CAS 20, 1+1, T 148 CAS 32 1+ 1
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Boskovice, JSDH Velké Opatovice, JSDH Uhřice
Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubice s vozidly Renault CAS 20 v počtu 1+1 a T 148 CAS 32
v počtu 1+1 na mezikrajskou výpomoc na požár trávy do obce Uhřice. Na místě zjištěno, že se zde
nachází JSDH Velké Opatovice a Uhřice a hoří tráva podél plotu u zemědělského družstva. Provedli
jsme doplnění vody do CAS JSDH Velké Opatovice a z vozidla Renault CAS 20 byl nasazen
vysokotlaký vodní proud na hašení trávy od vrátnice zemědělského družstva. Po likvidaci požáru a
domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila na základnu.

2014_29_12_1ZOČ – 20:00 hodin – 10.6. – technická pomoc, ostatní pomoc,
dovoz vody, Velké Opatovice
Technika: T 148 CAS 32 1+ 1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla za úplatu dovoz vody do obce velké Opatovice.

2014_30 – 07:11 hodin – 11. 6. – technická pomoc, únik ropných produktů,
Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka k odstranění olejové skvrny z parkoviště na ulici Soudní v Jevíčku. Po příjezdu na místo
zjištěno, že se jedná o olejovou skvrnu o velikosti asi 0,5 x 0,5 m. Na místě nebylo zjištěno žádné
poškozené vozidlo. Provedli jsme zasypání sorbentem a následně jeho odstranění. Po skončení
práce se jednotka vrátila zpět na základnu.

2014_31_13 – 04:59 hodin – 14. 6. – dopravní nehoda, vyproštění osob, Chornice
Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy, ZZS, PČR
Jednotka vyjela k dopravní nehodě mezi obcemi Chornice - Biskupice. Jednalo se o osobní
automobil v potoce za obcí Chornice. Průzkumem zjištěno, že se v potoce nachází jeden osobní
automobil, ve kterém byly dvě osoby. Automobil měl zamčené dveře a obě osoby ve vozidle spaly.
Po jejich probuzení byly požádány, aby odemkly vozidlo a protože projevovaly známky požití
alkoholu byla přivolána policie. Žádná z osob z havarovaného vozidla nevykazovala známky
zranění a nepožadovala ošetření. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová bylo velení předáno
jejímu veliteli a ostatní práce pokračovaly dle jeho pokynů.

2014_32 – 17:15 hodin – 21. 6. – planý poplach - dopravní nehoda, uvolnění
komunikace, odtažení, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka byla vyslána k DN u sanatoria u Jevíčka. Po cestě k zásahu byla z KOPIS podána
informace, že s oznamovatelem se nebylo možné přesně domluvit, o co se jedná, (rumunsky
hovořící osoba), a že máme provézt průzkum také okolí místa údajné události, pokud na nic
nenarazíme. Po cestě z Jevíčka k sanatoriu nebylo nic nalezeno. Dále byl proveden průzkum v
areálu sanatoria, byly projety polní cesty kolem areálu sanatoria, poté cesta určená pro zemědělskou
techniku směrem k Jevíčku a také silnice směr Zadní Arnoštov. Nikde nebylo nic nalezeno. Poté se
VZ dohodl s KOPIS o návratu na základnu.

2014_33 – 16:25 hodin – 30. 6. – planý poplach, požár výškové budovy, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+2, T 148 CAS 32 1+ 1
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy, PČR
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice k požáru sila ve firmě Translignum s.r.o (bývalý
WOODEX). Po příjezdu na místo zjištěno průzkumem, že v prostoru sila nedochází k žádnému
hoření a informací od mistra výroby zjištěno, že při technologickém postupu výroby - vyklepávání
filtrů vzduchotechniky - dochází k značnému prášení a oblak prachu vystupuje nad silo, což mohlo
vyvolat zdání kouře. V tomto čase se namísto dostavila jednotka HZS Moravská Třebová. Po
domluvě s jejím velitelem a sdělení těchto skutečností byla odvolána výšková technika HZS
Svitavy a zúčastněné jednotky se vrátily na základny.
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