Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

březen 2021
2021_14 - 10. 48 hodin – 01. 03. – technická pomoc, otevření uzavřených prostor,
Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na otevření uzavřených prostor do obce Jevíčko. Zjištěno, že
zde došlo k zamknutí jednoho chlapce druhým v obývacím pokoji a k poruše zámku. Dveře otevřeny za pomoci nářadí pro vstup do uzamčených prostor. Oba chlapci v pořádku, bez viditelných známek zranění. Oznámeno na KOPIS, jednotka HZS Moravská Třebová odvolána zpět na základnu.
Na místě městská policie Jevíčko, které bylo vzhledem k věku chlapců místo zásahu předáno a vyčkala zde do příchodu matky. Po ukončení všech prací se jednotka vrací na základnu.

2021_15 - 06. 58 hodin – 12. 03. – dopravní nehoda se zranění, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko, PČR, ZZS
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu jednoho osobního automobilu se zraněním
na silnici č.366 Jevíčko směr Křenov. Na místě zjištěno, že se jedná o čelní náraz automobilu do
stromu, automobil na kolech, v příkopě. Ve vozidle cestovala jedna osoba, mimo vozidlo. Zajištěno
místo nehody, poskytnuta předlékařská pomoc. Provedeno protipožární opatření, drobný únik
provozních kapalin odstraněn pomocí sorpčních rohoží. Příjezd PČR a MP Jevíčko. Pokračováno v
předlékařské pomoci a stabilizaci havarovaného vozidla. Příjezd HZS Moravská Třebová a ZZS
Moravská Třebová, zraněná osoba předána do její péče. Po odjezdu ZZS odjíždí i HZS Moravská
Třebová. Po zdokumentování dopravní nehody vytaženo vozidlo na komunikaci a naloženo na
odtahovou službu. Po úklidu komunikace se jednotka vrací na základnu.

2021_16 - 20. 18 hodin – 13. 03. – požár, nízké budovy, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5, CAS 30 Tatra 815-7, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár do obce Jevíčko. Na místě zjištěno, že se jedná o zahoření zásuvky v obývacím pokoji bytu v prvním nadzemním podlaží bytového domu V době příjezdu jednotky již bez plamenného hoření, byt zakouřen. Vypnutí elektrické energie, odvětrání bytu
otevřením oken a provizorní oprava - odpojení zásuvky. Příjezd HZS Moravská Třebová. Po telefonické domluvě o dalším postupu se ZPP předání místa zásahu a odjezd obou jednotek na základny.

2021_17_07 - 16. 57 hodin – 14. 03. – požár, nízké budovy, Chornice
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Chornice, HZS Moravská Třebová, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár do obce Chornice. Na místě již JSDH Chornice a
PČR. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár sazí v komínovém tělese, kotel uzavřen a k prasknutí
komínu nedošlo. Proveden průzkum vnitních prostor. Příjezd HZS Moravská Třebová. Po domluvě
se jednotka Jevíčko z důvodu dostatku sil a prostředků vrací zpět na základnu

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na
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