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Hasiči ze „střechy republiky“
Město Boží Dar v Karlovarském kraji se při lednové sněhové
kalamitě dostalo opět do hlavních
vysílacích časů a na přední strany
periodik. Připojují se i Hasičské
noviny, protože v tomto nejvýše
položeném městě v České republice
(1 028 metrů nad mořem) působí
SDH a hasičská výjezdová jednotka. V horách více než kde jinde
platí, že lidé si musí pomáhat, a to
na obě strany státní hranice. Město
Boží Dar zrealizovalo s německou
obcí Breitenbrunn společný projekt
s názvem „Zlepšení přeshraničního
odvracení nebezpečí s technickým
zabezpečením ochrany před katastrofami na komunální úrovni
v oblasti Centrálního Krušnohoří“.
Evropské prostředky zde napomohly získání kvalitní techniky,
která je využívána při tréninku
i v reálných situacích.
Cílem zmíněného projektu byla
i společná místní integrace hasičských sborů a Horské služby obou
měst – Božího Daru a Breitenbrunnu, jakož i přímý zřetel na nemocniční zařízení Klinikum Erlabrun
a Nemocnici Ostrov. I ta největší
zimní nadílka ovšem stejně na jaře
roztaje. Dobrovolným hasičům
z Božího Daru (hasičský sbor zde
byl založen již v roce 1873) však
práce neubude, protože z důvodu
rozšíření volnočasových nabídek
v regionu se změnily i pracovní
úkoly všech ochranných složek
– hasičských sborů i Horské služby.
Samotné zimní záchranářství se
z důvodu rozšíření sportovních
a turistických možností na Klínovci
a Rabenbergu, lezeckých skalách
a nově otevřené štole na Božím
Daru (štola Johannes) rozrostlo
o nutnost zachraňovat i v letních
měsících. Rovněž na obou stranách
hranice přibylo mnoho přeshraničních turistických, cyklistických
a lyžařských tras.
Foto FB SDH Boží Dar

Hasiči jsou odborně připraveni i vybaveni k záchraně osob z lanovek. Snímek Michala Fanty z cvičení hasičů-lezců z Královéhradeckého kraje.

„Hasiči byli, jsou a budou,“
říká nový starosta SH ČMS Jan Slámečka
Jsou mezi politiky i dobrovolní
hasiči?
Určitě. Osobně jsem byl nedávno na jedné akci jihomoravských a slovenských dobrovolných
hasičů k výročí sto let vzniku
Československa. Byl tam rovněž
hostem bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

A ten je u hasičů. Působí i ve
Výkonném výboru Jihomoravského kraje. U nás na Vysočině se
před nedávnem, a zdůrazňuji, že
nikoli ze zištných důvodů, k dobrovolným hasičům přidal i radní
Kraje Vysočina Martin Hyský.
Jaká je, podle Vás, situace a pozice dobrovolných hasičů

v České republice v porovnání
s ostatními sousedními zeměmi:
Polsko, Německo, Slovensko…
například, co se týká materiálového zázemí atd.?
Ještě před takovými dvaceti
lety jsme možná vzhlíželi k některým sousedním zemím se závistí.
Především se jednalo o technické
vybavení. Domnívám se však, že

zejména v poslední době zahraniční hosté při návštěvách našich
hasičských stanic, našich krajských
operačních středisek, závidí nám.
Určitě k tomu napomáhá i úspěšné
naplnění naší snahy při vytvoření
fondu zábrany škod, do kterého
přispívají pojišťovny. Výraznému
kvalitativnímu posunu, co se týká
(dokončení na straně 4)
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Plán práce
ÚOR ochrany
obyvatelstva
na rok 2019
Dle Statutu odborných rad SH
ČMS Ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva (ÚOROO) mimo
jiné zpracovává a předkládá VV
SH ČMS jednotnou metodiku
a zásady odborného vzdělávání
členů SH ČMS, včetně zásad pro
získávání odznaků odbornosti
v ochraně obyvatelstva, naučné,
vzdělávací a informační materiály
pro sdružení i pro veřejnost, metodický návod pro zapojování členů
Sdružení k plnění úkolů v oblasti
ochrany obyvatelstva. Pro rok 2019
je plán činnosti ÚOROO již hotový.
Mezi její hlavní úkoly patří
spolupráce s HZS ČR v oblasti
ochrany obyvatelstva při realizaci
koncepce ochrany obyvatelstva
do roku 2020 s výhledem do roku
2030, vytváření podmínek pro zapojování instruktorů PVČ SH ČMS
do preventivně výchovné činnosti
s důrazem na obce i pro zapojení
sborů dobrovolných hasičů do plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Dalším z cílů je:
– využití zkušeností z realizace
projektu „Zabezpečení přípravy
lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při
mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji“ a podpora specializovaných kurzů v této oblasti
v rámci ČR včetně zabezpečení
kursů odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, CHH, popř. v rámci
KSH. Dále je potřebné – v souladu
se závěry semináře z 8.–9. 6. 2017
v ÚHŠ Jánské Koupele – zaměřit
se na další rozvoj oblasti ochrany
obyvatelstva v SH ČMS,
– snahu po tomto rozvoji do
praxe implementovat i pomocí
internetu, kdy bude na webových
stranách SH ČMS vytvořena a plněna rubrika „Rady obyvatelstvu“.
– v rámci odborného vzdělávání
v ochraně obyvatelstva připravit
a provést seminář k úloze SH ČMS
v ochraně obyvatelstva, prodiskutovat aktuální potřeby plnění úkolů
ochrany obyvatelstva v rámci ČR
a nabídku možností SH ČMS aktivně se zapojit do realizace úkolů a na
základě přijatých závěrů přehodnotit náplně přípravy jednotlivých
odborností OO ve Sdružení,
– v rámci vnitrospolkové diskuze pak zvážit zavedení kursů k sebeochraně členů Sdružení, včetně
poskytování první předlékařské
pomoci apod.
Těžištm práce je pak pro rok
2019 i v preventivně výchovné
činnosti, kdy budou ve spolupráci
s ÚORP vytvářeny podmínky pro
spolupráci mezi referenty prevence
a proškolenými instruktory PVČ.

Hasiči kmotry
novým občánkům
... dočtete se na straně 4

