Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

červenec 2018
2018_20_16 – 12. 04 hodin – 4. 7. - požár, polní porost, tráva, požár pole od lisu,
Vanovice, Drválovice
Technika: CAS 30 Tatra 815 – 7, 1 + 3
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Letovice, JSDH Velké Opatovice, JSDH Vanovice, HZS
Boskovice, HZS Blansko, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár pole do obce Vanovice, místní část Drválovice. Na
místě, po nahlášení se veliteli zásahu, prováděny hasební a jiné práce podle jeho pokynů: hašení
jedním C proudem a jednoduchými hasebními prostředky, doplňování vody do zasahujících
cisteren. Po likvidaci požáru se jednotka na pokyn VZ vrací na základnu.

2018_21 – 17. 06 hodin – 7. 7. - technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, odpojená pojízdná prodejna, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - odstranění nebezpečných stavů do
Jevíčka k Penny marketu. Průzkumem zjištěno, že se jedná o utržený přívěs - pojízdný "bierbar",
který se za jízdy utrhl od vozidla a zůstal stát uprostřed komunikace před vjezdem k Penny
marketu. Událost bez zranění a úniku provozních kapalin. Provedeno zajištění místa nehody,
nadzvednutí přívěsu pomocí hydraulického rozpínáku, provizorní oprava tažného zařízení a
zapřižení přívěsu zpět za vozidlo. Po úklidu vozovky se jednotka vrátila zpět na základnu.

2018_22 – 14. 49 hodin – 8. 7. - technická pomoc, únik ropných produktů na
komunikaci, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na únik provozních kapalin
na
vozovku do obce Jevíčko. Na událost jednotka přejížděla z výcviku.
Průzkumem zjištěno, že se jedná o únik motorového oleje na komunikaci v
délce asi 100 metrů z osobního automobilu. Zajištěno místo nehody a únik
oleje zasypáván sorbentem. Na místo se dostavila Městská policie Jevíčko,
která se podílela na řízení dopravy. Po příjezdu odtahové služby vozidlo
naloženo a po úklidu vozovky se jednotka vrací na základnu.

2018_23_02ZOC – 19. 02 hodin – 16. 7. - technická pomoc, odstranění
nebezpečného hmyzu, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela k technické pomoci - odstranění nebezpečného hmyzu do chatové kolonie "Červený
kopec" Jevíčko. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o sršně, ohrožující zde ubytované děti.
Hnízdo bylo umístěno mezi stěnami v tepelné izolaci. Po domluvě se zástupcem majitelky, bylo
provedeno rozebrání části dřevěného obložení chaty, hnízdo odstraněno a obložení vráceno zpět na
místo.

2018_24_17 – 14. 45 hodin – 19. 7. - záchrana osob a zvířat - AED, Bělá u
Jevíčka
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS Moravská Třebová,
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na záchranu osob - AED do obce Bělá u Jevíčka. Na místě
zjištěno,že se jedná o osobu,která je resuscitována rodinnými příslušníky. Přemístili jsme pacienta z
lavice na zem a převzali resuscitaci. Během chvilky došlo k obnovení dechu a vědomí. Po příjezdu
ZZS jsme pokračovali ve spolupráci při ošetřování pacienta podle jejich pokynů. Po transportu
pacienta do sanitky se jednotka vrací na základnu.

2018_25 – 19. 43 hodin – 20. 7. - dopravní nehoda, vyproštění osob, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko, ZZS, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu s vyproštěním osob do obce Jevíčko. Na
místě průzkumem zjištěno, že se jedná o nehodu dvou osobních automobilůna křižovatce ulic
Třebovská a Okružní I. Jedno vozidlo se nacházelo na kolech uprostřed křižovatky, druhé na střeše
mimo komunikaci opřené o lešení kolem sochy. Ve vozidlech cestovalo celkem sedm osob včetně
malého dítěte, z toho celkem 6 zraněných. Jedna osoba zaklíněná na zadních sedačkách vozidla,
které bylo na střeše všichni ostatní mimo vozidla. Zraněným poskytovali předlékařskou pomoc
svědkové události. Z vozidla uprostřed křižovatky
únik provozních kapalin na komunikaci, vozidlo na střeše bez úniku provozních kapalin. Zajištěno
místo nehody, pomocí výstražných kuželů zastaven provoz na komunikaci. Započato s
poskytováním předlékařské pomoci zraněným osobám provedena protipožární opatření a stabilizace
havarovaných vozidel. Zaklíněné osobě nasazen krční límec, osoba při vědomí a komunikuje.
Pomocí páteřové desky a ručního nářadí provedení její vyproštění. Současně zasypán únik
provozních kapalin sorbentem. Na místo se postupně dostavuje ZZS, PČR, Městská policie Jevíčko
a HZS Moravská Třebová. Ve spolupráci prováděny další práce podle pokynů velitele zásahu:
spolupráce ze ZZS při ošetřování a transportu zraněných, odstraňování následků dopravní nehody a
odstraňování úniku provozních kapalin. Po vyšetření nehody dopravní policií provedeno naložení
vozidel na odtahovou službu a očištění komunikace. Poté provedeno ve spolupráci s městskou
policií zajištění nabouraného lešení a poškozené sochy. Po skončení všech prací a domluvě s
velitelem zásahu se jednotka vrací na základnu.

2018_26_18 – 14. 11 hodin – 22. 7. - technická pomoc, odstranění nebezpečného
hmyzu, Biskupice
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela k technické pomoci do obce Biskupice. Zde byl zjištěn výskyt sršní, které
hrožovaly alergického majitele a děti trávící zde prázdniny. Průzkumem zjištěn výskyt 2 ks sršních
hnízd, první v ptačí budce na ovocném stromě a druhé ve stočeném koberci umístěném na zahradě.
Obě hnízda byla odstraněna. Po skončení práce se jednotka vrátila zpět na základnu

2018_27_03ZOC – 12. 16 hodin – 25. 7. - technická pomoc, dovoz vody, Zadní
Arnoštov
Technika: CAS 30 Tatra 815 – 7, 1 + 1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Na žádost místostarosty obce Jevíčko vyjela jednotka na technickou pomoc – dovoz vody do
rybníka v Zadním Arnoštově, kde z důvodu nízké vodní hladiny byla ohrožena rybí násada.

2018_28_ – 15. 05 hodin – 25. 7. - technická pomoc, odstranění nebezpečného
hmyzu, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko,
Jednotka vyjela do areálu Mateřské školy Jevíčko. Zde byl nahlášen výskyt sršní, které ohrožovaly
zde pracující dělníky. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o budovu s plochými střechami, kde
po obvodu ve větracích otvorech jsou vybudována sršní hnízda - celkem se jednalo o 6 ks hnízd
různé velikosti. Bylo nutno provést odstranění krytek větracích otvorů a následně za pomoci sprejů
proti hmyzu bylo provedeno zlikvidování těchto hnízd. Po skončení práce se jednotka vrací zpět na
základnu

2018_29_19 – 13. 54 hodin – 29. 7. - požár, lesní, polní porost, požár balíkovače a
přilehlého pole, Korbelova Lhota
Technika: CAS 20 Renault, 1+3, CAS 30 Tatra 815 – 7, 1 + 2
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Boskovic, JSDH Jaroměřice, JSDH Velké Opatovice, HZS Blansko,
JSDH Velké Opatovice, JSDH Letovice, JSDH Korbelova Lhota, JSDH Křenov, JSDH Březová nad
Svitavou
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár balíkovače a okolního pole do obce Korbelova Lhota.
Na místě již zasahuje JSDH Velké Opatovice. Z vozidla CAS 20 nasazen jeden C proud na
zabránění šíření požáru do přilehlého lesa a z vozidla CAS 30 nasazen vysokotlaký proud na
zabránění šíření požáru po obvodu požářiště. Po příjezdu dalších jednotek prováděny hasební a jiné
práce podle pokynů velitele zásahu: dohašování balíků hořící slámy, prolití strniště a doplňování
vody do CAS PS Boskovice. Po skončení všech prací se jednotka vrací na základnu.
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