Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

květen 2016
2016_12 – 13:48 hodin – 4.5. - dopravní nehoda, uvolnění komunikace, odtažení,
silnice Jevíčko směr Uhřice
Technika: Renault CAS 20, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, ZZS
Jednotka vyjela na dopravní nehodu na silnici č. 374 Jevíčko směr Uhřice. Na místě se již nacházela
ZZS Velké Opatovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o střet dvou osobních automobilů. Vozidla
se nacházela na kolech, jedno na komunikaci, druhé na poli. Cestující byli mimo vozidla a dvě
zraněné osoby již v péči ZZS. Provedeno zajištění místa nehody, protipožární opatření a zasypání
úniku provozních kapalin sorbenty. Po příjezdu HZS Moravská Třebová předáno místo zásahu
jejímu veliteli a jednotka odeslána zpět na základnu.

2016_13 – 15:15 hodin – 13.5. - technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, včelí roj, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice k odstranění včelího roje. Uvedený roj ohrožoval
uživatelku s alergickou dcerou. Po příjezdu na místo zjištěno, že se na stromě a v jeho dutině
vyskytuje včelí roj. Za pomoci nastavovacích žebříků, vysokotlakého proudu, včelařských pomůcek
a spreje proti hmyzu bylo provedeno jeho odstranění.

2016_14_03 – 18:23 hodin – 24.5. - požár, výbuch plynu, Cetkovice
Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na výbuch plynu v rodinném domku v obci Cetkovice. Na místě
již zasahovali jednotky JSDH Cetkovice, Velké Opatovice, HZS Boskovice, PČR a ZZS. Velitelem
zásahu naše jednotka postavena do zálohy na místě události a po transportu popálené osoby do
vrtulníku LZS odeslána zpět na základnu.

2016_15 – 08:59 hodin – 29.5. - taktické cvičení, dálková doprava vody,
Smolenská přehrada, sanatorium Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+3, T 148 CAS 32, 1+2, Fiat Ducato, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Jaroměřice, SDH Smolná, JSDH Bělá, HZS Moravská Třebová
Jednotka provedla dálkovou dopravu vody hadicemi dle námětu taktického cvičení podle pokynů
vedoucího cvičení. Voda byla čerpána ze Smolenské přehrady směrem na sanatorim, celková
vzdálenost byla cca. 1200 metrů a převýšení 50 metrů.
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