Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

listopad 2018
2018_63 – 14. 47 hodin – 1. 11. - technická pomoc, otevření uzavřených prostor,
otevření bytu, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS k technické pomoci - otevření zabouchnutého bytu. Po příjezdu na místo
se zde již nacházela hlídka Městské policie Jevíčko společně s uživatelkou bytu. Uvnitř
zabouchnutého bytu se měla nacházet imobilní osoba. Za přítomnosti strážníka Městské policie
Jevíčko byl byt otevřen, zkontrolována imobilní osoba, která nepožadovala lékařské ošetření, byt
předán uživatelce a jednotka se vrátila zpět na základnu.

2018_64_32 – 9. 50 hodin – 3. 11. - ostatní pomoc, Jaroměřice, Nový Dvůr
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy, ZZS, PČR
Jednotka vyslána KOPIS k záchraně osob do obce Jaroměřice - Nový Dvůr. Po příjezdu na místo se
zde již nacházela RZP Velké Opatovice a Policie ČR. Průzkumem zjištěno, že se jedná o osobou ve
studni. Osoba nevykazovala známky života. Po dohodě s policí vyčkáno na pokyn ohledně
vyproštění osoby. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová rozhodnuto o povolání lezeckého
družstva z HZS Svitavy a jednotka odeslána zpět na základnu.

2018_65_10ZOC– 8. 46 hodin – 6. 11. - činnost jednotky, technická pomoc, dovoz
vody, Smolenská přehrada
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na technickou pomoc - dovoz vody na Smolenskou přehradu. Voda čerpána do
přistavené nádrže pomocí jednoho B proudu. Po naplnění nádrže se jednotka vrátila na základnu.

2018_66_– 7. 09 hodin – 10. 11. - technická pomoc, záchrana osob, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko, PČR, ZZS, LZS Brno
Jednotka vyslána KOPIS k technické pomoci - záchrana osob, AED do obce Jevíčko. V době
našeho příjezdu se namístě nachází ZZS a MP Jevíčko, zraněná osoba ve vozidle ZZS. Zjistili jsme,
že se jedná o pád z okna bytového domu. Zajistili jsme místo dopadu kužely. Pro přivolanou
leteckou záchrannou službu jsme zajistili místo přistání a jeho navigaci při přistání. Během zásahu
na místo dorazila jednotka HZS Moravská Třebová a Policie ČR. Naše jednotka setrvala na místě.
Společně s MP Jevíčko provedla kontrolu bytu, ze kterého došlo k pádu z okna. V bytě manželka
zraněného. Příslušník naší jednotky zajistil psychologickou pomoc manželce až do příchodu
lékařky. Po příletu letecké záchranné služby jednotka pomohla při transportu pacienta do vrtulníku a
zajistila bezpečný vzlet a následný odjezd sanitního vozidla. Po příjezdu vyšetřovatele Policie ČR
Svitavy mu předala místo události a po úklidu technických prostředků se vrátila zpět na základnu.

2018_67 – 18. 27 hodin – 20. 11. - požár, trafostanice, rozvodny, požár dřevěného
sloupu elektrického vedení, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko, pohotovostní služba ČEZ
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár sloupu elektrického vedení. Po příjezdu na místo
zjištěno zahoření izolátoru na dřevěném sloupu elektrického vedení. Zajištěno místo události za
pomoci městské policie Jevíčko a výstražných kuželů. Vyžádána pomoc technika energetických
závodů. Na místo přijíždí HZS Moravská Třebová, které po zdokumentování místa a vyhodnocení
situace odjíždí zpět na základnu. Po příjezdu technika ČEZ provedeno vypnutí elektrického proudu,
doutnající části sloupu zality vodou. Po domluvě s technikem energetiky již naše přítomnost nebyla
vyžadována a jednotka se vrací na základnu.

2018_68_– 2. 42 hodin – 24. 11. - dopravní nehoda se zraněním, Jevíčko směr
Křenov
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR
Jednotka vyslána KOPIS k dopravní nehodě mezi obcemi Jevíčko - Zadní Arnoštov. Po příjezdu na
místo zjištěno následující: na místě Městská policie Jevíčko, mimo pozemní komunikaci v příkopu
havarované vozidlo. Ve vozidle cestovalo 5 osob - v době našeho příjezdu všechny osoby mimo
vozidlo, předlékařské ošetření prováděli strážníci Městské policie Jevíčko a osádka kolem
jedoucího vozidla. Z vozidla nebyl zjištěn únik provozních kapalin.Provedli jsme označení místa
události, protipožární opatření, pokračovali v ošetřování zraněných osob. Po příjezdu ZZS předány
zraněné osoby do jejich péče. Během prací na místo dorazila jednotka HZS Moravská Třebová,
která se po zhodnocení situace a zjištění údajů o vozidle a cestujících vrací zpět na základnu. Po
příjezdu dopravní policie a zadokumentování nehody je po jejich pokynu vozidlo vyproštěno
pomocí vozidla CAS 20 z příkopy a ponecháno na pozemní komunikaci. Komunikace očištěna. Po
skončení prací se jednotka vrací zpět na základnu
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