V Liberci 30. července 2013

Tisková zpráva
Přívalový déšť zaměstnal dobrovolné hasiče

Plné ruce práce měli v noci z pondělí na úterý 30. července liberečtí dobrovolní hasiči. Zaměstnaly
je zatopené sklepy, ale i tonoucí se pes.
Přívalový déšť opět prověřil připravenost jednotek dobrovolných hasičů pomáhat tam, kde je to
rychle potřeba. „Dobrovolní hasiči zasahovali celou noc a pomáhají tak mírnit škody způsobené
vodním živlem. Vedení města si jejich nasazení velice váží a uvědomuje si, že jsou situace, jako
například přírodní katastrofy, které bychom bez jejich pomoci nezvládli,“ řekla primátorka Martina
Rosenbergová.

Zásahy 29. – 30. 7. 2013:
Růžodol:
Borový vrch 1031 – Dům s pečovatelskou službou, vysokotlakem pročištěno potrubí a vyčištěna
výtahová šachta
Zeyerova 832 – Ústav pro postižené, zatopená kotelna, byl odpojen elektrický proud a plyn
Generála Svobody 75/100 – zřícena zídka na přípojku plynovodu
Proboštská 267/2 – odčerpání laguny kalovým a plovacím čerpadlem
ZO SDH Mníšek – pomoc jednotce Na Cihelnách 1134 – čerpání vody kalovým čerpadlem
Na Hradbách – FC Slovan Liberec – vyčerpána vody ze 2 místností a strojovny kalovým a plovoucím
čerpadlem
Cyklostezka u Nisy – čerpáno cca 40 cm hladina vody + kanály
Ulice 1. Máje 863 – nákupní středisko Centrum čerpání v podzemních garážích plovoucím a kalovým
čerpadlem
Krásná Studánka:
Svojsíkova ul., Hrdinů, Restaurace Potrefená husa v Barvířské ulici – čerpání vody plovoucím a
kalovým čerpadlem, Hejnická ulice – čištění propustků, Dětřichovská, Krásná Studánka – úklid cca 10
cm vody v hasičské zbrojnici
Horní Hanychov:
Ul. Dr. Horákové 381 a 367 – čerpání sklepních prostor, odčerpání laguny na ulici

Vesec:
Rochlice – restaurace Černá vdova, suterén hospody
Jeřmanická ulice – panelový dům, oprava okapního svodu ze střechy, procházejícího vnitřkem domu
ZO SDH Mníšek – pomoc jednotce
U Družiny 871, Vesec – garáž hasičské zbrojnice
Machnín:
Ul. Stará, Machnín – záchrana psa z vody na zahradě domu, čerpání vody
Vratislavice:
Zámecký vrch 1402 – střešní svod, procházející domem
Na Skřivanech 168 – truhlářská dílna, čerpání vody
Na Břehu, Vratislavice – odčerpávání lagun a sklepů domů
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