Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

červenec 2016
2016_23_05– 19:17 hodin – 2. 7. - technická pomoc, odstraňování překážek,
silnice Biskupice - Jaroměřice
Technika: Renault CAS 20, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána Pardubice na odstranění stromu z komunikace mezi obcemi Biskupice a
Jaroměřice. Na místě zjištěno, že se jedná o odlomenou větev z ovocného stromu, zasahující přes
celou
komunikaci.
Větev
odstraněna
za
pomoci
motorové
pily.

2016_24 – 11:32 hodin – 5. 7. - požár lesní, polní porost, tráva, požár lesa,
Jevíčko, Smolenská přehrada
Technika: Renault CAS 20, 1+2, Tatra T 148 CAS 32, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Chornice, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár lesa na Smolenské přehradě u "pionýrské chaty".
Jelikož nebyl přesně znám rozsah požáru, bylo velitelem jednotky rozhodnuto o výjezdu obou CAS.
Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o požár lesní hrabanky o rozsahu 5 x 5 metrů, který již
hasili pomocí barelů s vodou táborníci z chaty. Požár lokalizován a likvidován pomocí jednoho C
proudu z CAS 32.Na místo se dále dostavily jednotky HZS Moravská Třebová a JSDH Chornice.
Velení u zásahu předáno veliteli družstva HZS Moravská Třebová. Po likvidaci požáru se
zúčastněné jednotky vracejí na základny, pro bezpečné vycouvání T 148 CAS 32 z úzké lesní cesty
použita motorová pila k prořezání náletových dřevin.

2016_25 - 21:09 hodin – 6. 7. - technická pomoc, odstraňování překážek, větev
přes komunikaci, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění větve do obce Jevíčko před místní JZD. Větev z
listnatého stromu zasahovala přes půl vozovky a byla odstraněna za pomoci motorové pily. Po
úklidu komunikace se jednotka vrátila na základnu.

2016_26– 19:04 hodin – 18. 7. - technická pomoc, odstraňování překážek, strom
přes komunikaci, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu. Na místě zjištěno, že se jedná o
vyvrácený jehličnatý strom přes celou komunikaci. Strom rozřezán pomocí motorové pily a
proveden úklid vozovky. V průběhu zásahu ohlášeno vosí hnízdo na balkoně bytovky a jednotka
pokračovala na jeho odstranění.

2016_27– 19:22 hodin – 18. 7. - technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, vosí hnízdo na balkoně, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko
Při předchozím zásahu ohlášeno jednotce vosí hnízdo na balkoně ve 4. nadzemním podlaží bytovky.
Nebezpečný hmyz ohrožoval uživatele bytu. Vosí hnízdo odstraněno za pomoci včelařských
pomůcek a spreje proti hmyzu. Po skončení všech prací se jednotka vrátila na základnu.

2016_28_07ZOC– 19:08 hodin – 21. 7. - technická pomoc, činnost jednotky, mytí
komunikace, Jevíčko
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na žádost starosty obce na mytí komunikace po výkopových pracích. Komunikace
umyta za pomoci jednoho C proudu a mycí lišty z CAS 32.

2016_29_08ZOC– 17:50 hodin – 25. 7. - technická pomoc, činnost jednotky, zalití
zeleně, Jevíčko – Zadní Arnoštov
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na pokyn starosty obce k práci pro město - zalévání nově vysazených stromů podél
silnice Jevíčko - Zadní Arnoštov.

2016_30_– 12:01 hodin – 26 7. - únik nebezpečné látky, únik provozních kapalin
na pozemní komunikaci, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR
Jednotka vyjela na únik nebezpečné látky na pozemní komunikaci. Po příjezdu zjištěno se zde již
nacházela Policie ČR a majitel vozidla. Dále zjištěno, že se jedná p únik provozních kapalin z
poškozené nádrže osobního vozidla. Š Po protipožárních opatřeních jsme provedli utěsnění
poškozené nádrže havarijním těsnícím tmelem a za pomoci sorpčních rohoží a sorbentu provedli
odstranění uniklé látky. Po očištění komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.

2016_31 – 04:43 hodin – 28. 7. - technická pomoc, odstranění úniku oleje z
vozidla, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, SaUS
Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o tahač s návěsem přepravující nadměrný náklad, kdy při
jeho odbočování praskla hydraulická hadice od ovládání návěsu, následkem čehož byl návěs
neovladatelný. . Mimo závady na návěsu došlo k poškození obrubníku komunikace. Po provedení
protipožárních opatřeních a označení místa události bylo provedeno zasypání uniklého oleje
sorbentem a jeho jímání do úkapové vaničky. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová bylo
rozhodnuto jejím velitelem, že tato jednotka nebude zůstávat u události a vrátila se zpět na
základnu. Pomohli jsme řidiči diagnostikovat místo poškození hydraulického systému, provedli
jeho demontáž a zajistili firmu, která umí opravit poškozené části hydraulického zařízení. Během
činnosti dorazila na místo policie ČR a SaUS, kteří zajistili uzavření neprůjezdné komunikace. Po
odjezdu tahače s návěsem jsme provedli zasypání dříve nepřístupných míst sorbentem, a následně i
očištění komunikace. Informovali jsme polici ČR o uvolnění komunikace a vrátili se zpět na
základnu.

Více fotografií ze zásahů JSDH Jevíčko ve fotogalerii na:
http://sdhjevicko.cz/?page_id=6756
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velitel JSDH Jevíčko

