Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

březen 2020
2020_15_06 - 14. 37 hodin – 11. 3. - dopravní nehoda silniční, se zraněním, Víska
u Jevíčka
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, ZZS, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu na silnici Jevíčko směr Chornice. Na místě
zjištěno, že se jedná o střet dvou osobních automobilů. Jedno vozidlo stojí na kolech na
komunikaci, druhé na kolech v poli. Řidiči mimo vozidla. Událost bez úniku provozních kapalin.
Jeden řidič bez viditelných známek zranění, nepožaduje lékařské ošetření. Řidiči druhého vozu
poskytnuto předlékařské ošetření. Provedeno zajištění místa nehody, protipožární opatření a zajištěn
pes, který cestoval v jednom z aut. Příjezd MP Jevíčko, která řídí dopravu na místě zásahu a PČR.
Příjezd HZS Moravská Třebová a ZZS Moravská Třebová. Zraněná osoba předána do její péče. Po
zhodnocení situace odjíždí z místa jednotka HZS Moravská Třebová. Po vyšetření dopravní nehody
PČR provedla jednotka odstranění vozidel z komunikace a po úklidu vozovky se vrací na základnu.

2020_16_02ZOC - 10. 47 hodin – 20. 3. – činnost jednotky, ostatní pomoc,
Jevíčko
Technika: Fiat Ducato, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka provedla na žádost starosty obce rozdělení a rozvoz cca. 400 ks ochranných roušek pro seniory starší 70 let na území města Jevíčka a Zadního Arnoštova. Při rozvozu spolupracovala s
městskou policií Jevíčko a zaměstnanci města Jevíčka.

2020_17_03ZOC - 09. 12 hodin – 23. 3. – činnost jednotky, ostatní pomoc,
Jevíčko
Technika: Fiat Ducato, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka provedla na žádost starosty obce rozdělení a rozvoz cca. 200 ks ochranných roušek pro
seniory starší 65 let na území města Jevíčka a Zadního Arnoštova. Při rozvozu spolupracovala s
městskou policií Jevíčko.

2020_18_04ZOC - 09. 23 hodin – 25. 3. - činnost jednotky, ostatní pomoc,
Jevíčko
Technika: Fiat Ducato, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka provedla na žádost starosty obce rozdělení a rozvoz cca. 200 ks ochranných roušek pro
seniory starší 60 let na území města Jevíčka a Zadního Arnoštova. Při rozvozu spolupracovala s
městskou policií Jevíčko.

2020_19_07 - 12. 02 hodin – 26 3. - požár, polní porost, tráva, Městečko Trnávka,
Petrůvka
Technika: CAS 20 Renault, 1+3, CAS 30 Tatra 815-7, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Městečko Trnávka, vyšetřovatel HZS
Svitavy
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár do obce Petrůvka. Na místě zjištěno, že se jedná o
požár paseky po lesní těžbě, na místě zasahují jednotky SDH Městečko Trnávka a HZS Moravská
Třebová. Prováděny práce podle pokynů velitele zásahu - hasební práce za pomoci jednoduchých
hasebních prostředků a doplňování vody do CAS. Po likvidaci požáru a úklidu použitého nářadí se
jednotka vrací na základnu.

2020_20 - 17. 36 hodin – 26. 3. - požár, nízké budovy, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár v obci Jevíčko. Na místě zjištěno, že se jedná o požár
sazí v komíně. Provedena kontrola komínového tělesa a vybrání kotle. Po příjezdu HZS Moravská
Třebová prováděny další práce podle pokynů velitele zásahu. Na místo přivolán kominík, který
rozhodl nechat zbytek sazí kontrolovaně vyhořet. Po ukončení všech prací se jednotka vrací na
základnu.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na
http://sdhjevicko.cz/fotogalerie/fotky-2020/
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