Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

únor 2021
2021_10_04 - 07. 07 hodin – 08. 02. – technická pomoc, odstraňování překážek,
Hartinkov
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na zapadlý autobus do obce Hartinkov. Cesta na místo události
komplikována obtížně sjízdnou komunikací. Na místě zjištěno, že se jedná o autobus , který na kopci vlivem namrzlé vozovky sjel do příkopy. Událost bez zranění a úniku provozních kapalin, v autobuse se mimo řidiče nenacházel žádný cestující. Uzavřena komunikace. Příjezd jednotky HZS Moravská Třebová. Předáno velení u zásahu a provádění dalších prací podle pokynů velitele zásahu:
příprava technických prostředků, uchycení autobusu na naviják CAS 20 pomocí směrové kladky,
příprava lan a úvazků. Následně autobus vytažen bez poškození za pomoci CAS 20 HZS Moravská
Třebová za současného jištění lanem z CAS 20 JSDH Jevíčko. Po úklidu použitého vybavení se
jednotka vrací na základnu.

2021_11_05 - 19. 45 hodin – 16. 02. – dopravní nehoda, uvolnění komunikace,
odtažení, Chornice
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu na silnici směr Víska. DN se nacházela až
před obcí Chornice. Jedná se o osobní automobil na střeše v poli. Mimo vozidlo se nacházejí dvě
osoby, bez viditelných známek zranění, nepožadující lékařské ošetření. Provedeno zajištění místa
nehody pomocí výstražných kuželů, nasvícení místa události a protipožární opatření. Událost bez
úniku provozních kapalin. Cestujícím poskytnut tepelný komfort. Vzhledem k namrzlé vozovce
požádáno o sypač SaUS. Po příjezdu PČR a zdokumentování DN provedeno otočení vozidla na
kola a vytažení ke kraji komunikace. Po předání majiteli se jednotka vrací zpět na základnu.

2021_12_06 - 07. 25 hodin – 25. 02. – ostatní pomoc, rozvoz respirátorů, ORP
Moravská Třebová
Technika: DA Peugeot Boxer, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla rozvoz respirátorů do škol v území ORP Moravská Třebová. Rozvezeno celkem
10 631 respirátorů do 30 školských zařízení.

2021_13 - 21. 51 hodin – 25. 02. – dopravní nehoda, uvolnění komunikace,
odtažení, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu na silnici č. 372 Jevíčko směr Velké Opatovice. Na místě se již nachází hlídka PČR. Zjištěno, že se jedná o nehodu jednoho osobního automobilu, který se nachází na střeše, částečně v příkopě a částečně na komunikaci. Ve vozidle
cestovaly dvě osoby, obě mimo vozidlo, bez zranění, nepožadují lékařské ošetření. Provedeno zajištění místa nehody, osvětlení místa zásahu, protipožární opatření. Únik provozních kapalin na komunikaci zasypán sorbentem. Prováděno řízení dopravy v místě zásahu. Příjezd HZS Moravská
Třebová, jejíž velitel po zhodnocení situace nepřebírá velení u zásahu a jednotka HZS se vrací zpět
na základnu. Po příjezdu dopravní policie a zdokumentování dopravní nehody přetočeno havarované vozidlo zpět na kola a odtaženo mimo komunikaci. Po úklidu vozovky se jednotka vrací zpět
na základnu.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na
http://sdhjevicko.cz/fotogalerie/fotky-2021/
Stanislav Ducháček
velitel JSDH, město Jevíčko

