Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

únor 2016
2016_03 – 17:50 hodin – 7.2. - technická pomoc, spolupráce se složkami IZS,
Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS Velké Opatovice, LZS
Jednotka vyslána na technickou pomoc, spolupráci se složkami IZS do obce Jevíčko. Po příjezdu na
místo se zde již nacházela ZZS Velké Opatovice, kterou jsme byli požádáni o pomoc při resuscitaci,
kterou jsme prováděli až do příletu vrtulníku LZS s lékařem. Poté, co lékař konstatoval exitus, jsme
se po domluvě se ZZS vrátili na základnu.

2016_04_02ZOC – 14:35 hodin – 9.2. - technická pomoc, činnost jednotky, mytí
komunikace, Velké Opatovice
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla na žádost zástupce firmy P-D Refractories CZ a. s., Velké Opatovice omytí
komunikace v podniku pomocí kropicí lišty z vozidla T148 CAS 32.

2016_05_01 – 16:00 hodin – 17.2. - dopravní nehoda, se zraněním, silnice
Jevíčko směr Chornice
Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS, PČR, HZS Moravská Třebová
Jednotka byla vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu na silnici č. 372 Jevíčko směr
Chornice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o střet dvou osobních automobilů Jedno
vozidlo zůstalo na komunikaci, druhé v příkopě. Na místě se nacházely dvě zraněné osoby, kterým
byla poskytnuta předlékařská pomoc a zažádáno o ZZS. Současně provedeno zajištění místa
nehody, protipožární opatření a únik provozních kapalin zasypán sorbentem. Poté se na místo
dostavily další složky IZS - ZZS, PČR a jednotka ze stanice Moravská Třebová. Zraněné osoby
předány do péče ZZS a velitel z Moravské Třebové přebírá velení u zásahu. další práce na
odstranění následků nehody probíhaly podle jeho pokynů - vytažení vozidel, odstranění úniku
provozních kapalin, osvětlení místa zásahu, pomoc při naložení vozidel na odtahovou službu a
očištění komunikace. po skončení všech prací se jednotka vrátila na základnu.

2016_06_02 – 16:06 hodin – 22.2. - dopravní nehoda, úklid vozovky, silnice
Jevíčko směr Chornice
Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS k dopravní nehodě na silnici mezi obcemi Jevíčko - Chornice. Po
příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o nehodu tří osobních automobilů. Ve vozidlech celkem
cestovalo 6 osob, z nich žádná nepožadovala lékařské ošetření. V době našeho příjezdu se na místě
události již nacházela policie ČR. Provedli jsme označení místa události, protipožární opatření, z
jednoho vozidla provozní kapaliny, na jejichž zachycení bylo použito 1 balení sorbentu. Během naší
činnosti se na místo dostavila jednotka HZS Moravská Třebová, velení u zásahu bylo předáno
jejímu veliteli. Dle je rozhodnutí byl jednotka vyslána zpět na základnu.

Stanislav Ducháček
velitel JSDH Jevíčko

