Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

leden 2017
2017_01 – 18.12 hodin – 1. 1. - technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů,
prasklé vodovodní potrubí, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+5, Fiat Ducato, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, pohotovostní služba VHOS
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - prasklé vodovodní potrubí v obci
Jevíčko. Na místě průzkumem zjištěno, že voda vytéká z porušeného vodovodního řádu na
chodníku a stéká po silnici, kde vlivem silného mrazu dochází k tvorbě náledí. Zažádáno o
pohotovostní službu VHOS na uzavření vody. Povoláno vozidlo Fiat Ducato na dovoz
protipovodňových pytlů, pomocí kterých byla stékající voda směrována do kanalizace. Po uzavření
vody zajištěn dovoz dopravního značení a posypového materiálu na ošetření namrzlé komunikace.
Jednotka HZS Moravská Třebová se po příjezdu a zjištění, že síly a prostředky na místě stačí,
vrátila na základnu. Na žádost starosty obce provedeno za pomoci VRZ vozidla CAS 20 ohlášení
poruchy vodovodu pro občany. Poté se jednotka vrátila na základnu.

2017_02_01 – 05.32 hodin – 15. 1. - dopravní nehoda, sražený chodec, sinice
Jevíčko – Velké Opatovice
Technika: Renault CAS 20, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na dopravní nehodu - sraženého chodce na silnici č.372
Jevíčko směr Velké Opatovice. Rychlost jízdy k zásahu byla přizpůsobena stavu namrzlé a
zasněžené vozovky. Přejezd na území JmK, nahlášeno na KOPIS, pokyn k pokračování na místo
události, které bylo cca. 1 km před Velkými Opatovicemi. Na místě již zasahovala ZZS Velké
Opatovice. Jednalo se o sraženého chodce osobním automobilem. Sražená osoba v péči ZZS, osobní
automobil na kolech na komunikaci. Bez úniku provozních kapalin. Provedeno zajištění místa
nehody, řízení provozu na komunikaci a pomoc ZZS při resuscitaci sražené osoby. Příjezd dalších
jednotek - HZS Moravská Třebová, PČR Moravská Třebová. Velitel družstva HZS M.T. přebírá
velení u zásahu. Další práce na místě dle jeho pokynů. Po domluvě s Policií ČR odjezd na základnu.

2017_03 – 09.49 hodin – 21. 1. - požár, nízké budovy, požár chaty, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+4, Tatra t 148 CAS 32, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, JSDH Chornice, HZS Moravská Třebová,
vyšetřovatel HZS Svitavy, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár chaty v zahrádkářské kolonii v Jevíčku směr
Smolenská přehrada. Na místě zjištěno, že zahradní chatka je již zcela v plamenech a přítomní
oznamovatelé měli podezření na přítomnost osob v hořícím objektu, což se průzkumem a po
příjezdu majitele nepotvrdilo. Proveden násilný vstup přes ploty a brány okolních zahrad k chatce,
násilný vstup do objektu a evakuace propanbutanové láhve. Odpojení objektu od elektrické energie.
Vytvoření dopravního vedení B, rozdělovače a dvou útočných proudů C. Započato s hasebními
pracemi. Nachystáno doplňování vody z CAS 32 do CAS 20. Příjezd jednotky Velké Opatovice,
která vytvořila třetí C proud a prováděla hasební práce, dále spolu s JSDH Chornice doplňovala
vodu do CAS 20. Nasazení přetlakové ventilace a pomocí motorové pily vytvořen otvor pro ve
štítové stěně pro lepší odvod kouře. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová předáno velení u
zásahu jejímu veliteli a další práce pokračovali podle jeho pokynů: rozebírání konstrukcí,
dohašovací práce. Po zadokumentování místa požáru vyšetřovatelem HZS Svitavy a předání
objektu majiteli se jednotka vrátila na základnu.

2017_04 – 18.52 hodin – 21. 1. - požár, lesní porost, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+5, Tatra T 148 CAS 32, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár lesního porostu nad OLU Jevíčko. Na místě zjištěno,
že se jedná o několik žhnoucích a doutnajících ohnisek po pálení v lesní těžbě na ploše asi 200 x 50
metrů. Za použití jednoduchých hasebních prostředků a jednoho proudu C započato s hasebními
pracemi. Provedeno osvětlení místa zásahu za pomoci osvětlovacího stožáru z CAS 20 a
přenosného stativu. Připraveno doplňování vody z CAS 32 do CAS 20. Příjezd jednotky HZS
Moravská Třebová, velení u zásahu předáno jejímu veliteli. Další práce prováděny podle jeho
pokynů. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila na základnu.
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