Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

únor 2015
2015_08_03 – 18. 01 hodin – 9. 2. – dopravní nehoda, uvolnění komunikace,
odtažení, náraz osobního automobilu do vyvráceného stromu, silnice Jaroměřice
– Šubířov

Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR
Jednotka vyjela k dopravní nehodě na silnici mezi obcemi Jaroměřice- Šubířov. Po příjezdu na
místo zjištěno, že se jedná o osobní automobil, který lehce narazil do stromu vyvráceného přes
cestu. Nikdo z přepravovaných osob nebyl zraněn a nepožadoval lékařské ošetření. Na vozidle
nebylo zjištěno vážnější poškození a nebyl zjištěn únik provozních kapalin z vozidla. Jednotka
provedla zajištění místa nehody, pomocí motorové pily rozřezání vyvráceného stromu a jeho
odstranění z vozovky. Během této činnosti na místo dorazila jednotka HZS Moravská Třebová,
velení zásahu bylo předáno jejímu veliteli a ostatní práce pokračovaly dle jeho pokynů. Po očištění
vozovky a zprůjezdnění komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.

2015_09_04 – 18. 22 hodin – 14. 2. – technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, Jaroměřice
Technika: Renault CAS 20, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela k technické pomoci do obce Jaroměřice. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o
ulomený vodovodní kohout, následkem čehož docházelo k vytékání vody z vodovodního řadu.
Uživatel se pokoušel zastavit vodu, nicméně bez úspěchu. Prováděl proto jímání unikající vody do
kbelíků. Jednotka provedla zastavení vody u vodoměru a následně pomohla s úklidem vody z
podlahy. Po příjezdu technika z VHOS Moravská Třebová byla provedena provizorní oprava
ulomeného kohoutu, místo události předáno uživateli a jednotka se vrátila zpět na základnu.

2015_10 – 19. 17 hodin – 15. 2. – požár, průmyslové, zemědělské objekty, sklady,
Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+1, T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyjela dle pokynu KOPIS k požáru komína do Hanácké zemědělské společnosti Jevíčko.
Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o řízené spalování přebytečného plynu z bioplynové
stanice. Na místě provedena prohlídka a po konzultaci s obsluhou stanice jednotka nezasahovala a
vyčkala příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová. Po domluvě s velitelem zásahu se jednotka
vrátila zpět na základnu. Událost hodnocena jako planý poplach.
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