Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

březen 2018
2018_04_03 – 09.49 hodin – 11. 3. - technická pomoc, záchrana osob a zvířat z
výšky, Bělá u Jevíčka
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na na záchranu osob a zvířat z výšky do obce Bělá u Jevíčka.
Na místě zjištěno, že se jedná o kocoura, uvíznutého v komíně rodinného domu ve výšce asi 15
metrů. Po vybavení se jistícími prostředky a za pomoci nastavovacích žebříků pokus o vyproštění
zvířete z komína. Bohužel při přiblížení zasahujícího hasiče kocour skočil dolů do komínového
tělesa. Provedeno zjištění komína, ve kterém se zvíře nachází. Veškerá komínová dvířka byla
zazděna. Z tohoto důvodu požádána o věcnou pomoc firma - dovoz štěrbinové kamery. Po zjištění
přesného místa uvíznutého zvířete za pomoci kominického nářadí kocour vyproštěn a předán
majitelce. Po úklidu použitého nářadí se jednotka vrátila na základnu.

2018_05_ – 14.54 hodin – 16. 3. - dopravní nehoda, silniční, srážka dvou
osobních automobilů, Jevíčko směr Uhřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu na silnici Jevíčko směr Uhřice. Na místě
zjištěno, že se jedná o nehodu dvou osobních automobilů. Jedno vozidlo na komunikaci, druhé v
poli, všechny osoby mimo vozidla. Jedné osobě byly ošetřeny drobné oděrky v obličeji, jinak nikdo
nepožadoval lékařské ošetření,. Drobný únik provozních kapalin zachycen pomocí sorpční rohože.
Provedeno zajištění místa nehody, protipožární opatření a řízení dopravy. Po příjezdu HZS M.T.
jednotka odeslána velitelem zásahu zpět na základnu.

2018_06_04 – 13.10 hodin – 18. 3. - technická pomoc, odstranění stromu,
Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice k technické pomoci - odstranění spadlého stromu přes silnici.Po
příjezdu na místo průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený vzrostlý jehličnatý strom přes
pozemní komunikaci. Za pomocí motorové pily byl vyvrácený kmen rozřezán, jednotlivé kusy
odstraněny mimo pozemní komunikaci, vozovka očištěna. Po skončení práce se jednotka vrátila
zpět na základnu

2018_07 – 15.51 hodin – 20. 3. - požár, odpad, ostatní, Březina
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, vyšetřovatel HZS Svitavy
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na požár do obce Březina. Na místě zjištěno, že se
jedná o neohlášené pálení větví a pneumatik. Za pomoci jednoduchých hasebních prostředků po
domluvě s majitelem provedeno rozhrabání a ohraničení ohniště. Po příjezdu vyšetřovatele HZS
spolupráce s ním podle jeho pokynů. Po skončení všech prací se jednotka vrátila na základnu.
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