Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

březen 2015
2015_11_05 – 18. 58 hodin – 5. 3. – požár, nízké budovy,požár střechy u komína,
Vranová Lhota
Technika: Renault CAS 20, 1+5, Tatra T 148 CAS 32, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Městečko Trnávka, JSDH Vranová Lhota, HZS Moravská
Třebová, PČR
Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru do obce Vranová Lhota. Během cesty odvolána
operačním střediskem a vrací se na základnu.

2015_12 – 10. 11 hodin – 30. 3. – požár, popelnice, kontejner, odpad,
ostatní, požár velkokapacitního kontejneru s papírem, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+2, Tatra T 148 CAS 32, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Chornice,JSDH Velké Opatovice, HZS Moravská Třebová, PČR,
vyšetřovatel HZS Svitavy
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS Pardubice na požár velkokapacitního kontejneru s papírem do
firmy REHAU v Jevíčku. Po příjezdu na místo zjištěno průzkumem, že jedná o požár papíru ve
velkokapacitním kovovém kontejneru za výrobní halou. V době našeho příjezdu se zaměstnanci
snažili hasit požár pomocí přenosných hasících přístrojů a zahradní hadicí. Nasazen vysokotlaký
proud z CAS 20 Renault a započato s hašením a současně s vyhrabáváním papíru ven z kontejneru.
Práce probíhaly v dýchací technice a za použití přetlakového ventilátoru k odvětrání kontejneru. Po
příjezdu jednotky HZS M.T. předáno velení jejímu veliteli a další práce prováděny dle jeho pokynů.
Po likvidaci požáru se jednotka vrací po domluvě s VZ na základnu.

2015_12_1ZOČ – 06. 55 hodin – 31. 3. – ZOČ, technická pomoc, spolupráce s
městem na zajištění čapího hnízda, Jevíčko
Technika: Škoda Octavia, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko,
Jednotka vyjela k technické pomoci - opravě čapího hnízda v Jevíčku. Za použití výškové techniky
poskytnuté Městem Jevíčko jsme provedli provizorní opravu poškozeného čapího hnízda. Po
skončení práce se jednotka vrátila zpět na základnu.

2015_13_06 – 20. 13 hodin – 31. 3. – technická pomoc, odstraňování překážek,,
strom přes komunikaci, Jaroměřice
Technika: Renault CAS 20, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela k technické pomoci do obce Jaroměřice - odstranění spadlého stromu přes místní
komunikaci, část obce "kalvárie" - příjezdová cesta k domovu důchodců. Po příjezdu zjištěno, že se
jedná o vyvrácený listnatý strom, který ležel přes komunikaci. Provedli jsme jeho odstranění,
očištění komunikace od popadaných větví a vrátili se zpět na základnu.
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