
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

prosinec 2019

2019_80_33 - 14. 24 hodin – 1. 12. - dopravní nehoda silniční,Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR,
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu do obce Jaroměřice. Na místě zjištěno, že
se jedná o střet  dvou osobních automobilů. Událost bez zranění, všichni cestující mimo vozidla.
Provedeno  zajištění  místa  nehody,  protipožární  opatření  a  řízení  dopravy  na  místě  zásahu.  Po
příjezdu HZS Moravská Třebová prováděny další práce podle pokynů velitele zásahu. Po skončení
všech prací se jednotka vrací na základnu.

2019_81_34 - 08. 59 hodin – 17. 12. - dopravní nehoda se zraněním, Březinky, u

železničního přejezdu Nectava
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, ZZS
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu se zraněním do obce Březinky. Na místě
zjištěno, že událost se nachází za druhým přejezdem v Nectavě před odbočkou na Březinky, jedná
se o jeden osobní automobil (Peugeot 206, rz.  4M0 0950, řidič Juřík Jaroslav, nar.  29.11.1948,
Jesenec 119) v příkopě na kolech. Cestovali v něm dvě osoby,
obě mimo vozidlo, nepožadují lékařské ošetření. Ihned po nás se dostavila na místo hlídka PČR.
Provedli  jsme  zajištění  místa  nehody,  protipožární  opatření  a  řízení  dopravy  na  místě  zásahu.
Nepřetržitě kontrolován zdravotní  stav cestujících. Po příjezdu HZS Moravská Třebová předáno
místo zásahu jejímu veliteli a další práce prováděny podle jeho pokynů. Po převzetí události PČR a
konstatování, že naše přítomnost již není potřebná, se jednotka vrací na základnu.

2019_82_35_13ZOC - 13. 46 hodin – 19. 12. - činnost jednotky, oplach

komunikace, Deštná
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, ZZS
Jednotka provedla oplach komunikace v obci Deštná za pomoci jednoho C proudu a kropící lišty z
CAS 30.

2019_83 - 15. 38 hodin – 24. 12. - technická pomoc, transport pacienta, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice k pomoci s transportem pacienta a uvízlé sanitce u chaty za
obcí Jevíčko. Jednalo se o vozidlo ZZS JmK, které uvízlo na rozbahněné přístupové cestě k chatě,
kde se také nacházela zraněná osoba, již v péči ZZS. Pomohli jsme s naložením osoby do vakuové
matrace, provedli její transport do sanitky a vyprostili zapadlou sanitku. Poté se jednotka vrací na
základnu.



2019_84_14ZOC – 16. 32 hodin – 31. 12. - činnost jednotky, požární asistence při

ohňostroji, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Na žádost starosty obce jednotka provedla požární asistenci při ohňostroji na jevíčském náměstí.
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