Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

září 2018
2018_40 – 2. 13 hodin – 7. 9. - technická pomoc, spolupráce se složkami IZS,
spadené dráty, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5,
Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR
Jednotka vyslána k technické pomoci - odstranění spadlých drátů přes pozemní komunikaci v obci
Jevíčko,. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o prasklý dřevěný sloup s upevněným
telefonním vedením, kdy několik vodičů ze sloupu bylo prasklých a ležely volně na komunikaci. Na
místě se již nacházela Policie ČR. Po zadokumentování události policií jsme přes jejich operační
středisko dostali vyrozumění, že žádný technik k události nevyjede a máme tedy některá vedení
přestřihnout tak, aby se dal sloup a zbývající vedení telefonů odstranit se silnice. Provedli jsme tedy
přestřižení jednoho vedení a odsunutí sloupu se zbývajícím vedením a prasklými vodiči mimo
pozemní komunikaci. Vodiče i sloup označeny výstražnou páskou. Po skončení prací se jednotka
vrací zpět na základnu.

2018_41_26 – 14. 02 hodin – 9. 9. - dopravní nehoda se zraněním, Městečko
Trnávka, Lázy
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu do obce Lázy. Na místě již zasahuje ZZS a
HZS Moravská Třebová. Jednalo se o dopravní nehodu motocyklu. Společně provedeno zajištění
místa nehody a pomoc s transportem pacienta do sanitky. Poté se jednotka na pokyn velitele zásahu
vrací zpět na základnu.

018_42 – 13. 28 hodin – 21 9. - únik nebezpečné látky, přerušené plynové
potrubí, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, pohotovostní služba Innogy
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na únik plynu z narušeného plynového potrubí do obce Jevíčko.
Průzkumem zjištěno, že se jedná o prostor staveniště vedle firmy Rehau. Na místě se již nachází
technik společnosti Innogy. Provedli jsme zajištění místa úniku, dva členové vystrojeni do dýchací
techniky a připravena škrtíci svorka na zaškrcení potrubí. Po domluvě se s technikem plynáren bylo
rozhodnuto, že provede zastavení celého potrubí. Jakmile byl plyn zastaven, předali jsme místo
zásahu technikovi plynáren a jednotka se vrací na základnu.

2018_43_27 – 20. 39 hodin – 23. 9. - technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, spadlé dráty, Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, pohotovostní služba ČEZ
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na spadlé dráty elektrického vedení do obce Jaroměřice.
Proveden průzkum a zajištění místa události. Dráty byly utrženy a spadené přes komunikaci na
zahradu rodinného domu. Ke škodě ani k žádnému zranění nedošlo. Po příjezdu technika ČEZu
jednotka nápomocna při opravě vedení podle jeho pokynů. Po skončení všech prací návrat na
základnu.

2018_44_28 – 22. 36 hodin – 23. 9. - technická pomoc, transport pacienta,
Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na transport pacienta do domu s pečovatelskou službou v
Jaroměřicích. Na místě proveden transport dvou imobilních klientů na invalidních vozících do
druhého nadzemního patra podle požadavků personálu. Po skončení všech prací se jednotka vrací
na základnu.

2018_45 – 3. 15 hodin – 24. 9. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu u Smolenské přehrady. Na místě se již
nachází hlídka PČR. Jehličnatý strom, ležící přes celou komunikaci, odstraněn za pomoci motorové
řetězové pily. Po úklidu vozovky se jednotka vrací na základnu.

2018_46_05ZOC– 12. 14 hodin – 25. 9. - technická pomoc, činnost jednotky,

oplach komunikace, Jevíčko
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Na žádost místostarosty města Jevíčko provedla jednotka oplach obecní komunikace za pomoci
kropící lišty a jednoho C proudu.
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