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Rozhovor s Lubomírem Janebou
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Mezinárodní
konference
v Ostravě

Na hasiče čeká v nadcházející lyžařské sezóně i řešení krizových situací na sedačkových lanovkách. Proto je nutné na takové zásahy intenzivně trénovat. Foto: mf.

Nasazení dobrovolných hasičů
v boji proti kůrovcové kalamitě
V uplynulé době informovali zástupci Pardubického kraje
o možnosti využití jednotek požární ochrany v řešení kůrovcové
kalamity.
Bezprostředně po té následovala vášnivá diskuze odborné i laické veřejnosti nad zamýšleným
využitím dobrovolných hasičů.
Emotivní diskuzi, zejména na
sociálních sítích a diskuzních

fórech, samozřejmě zaznamenala
i Ústřední odborná rada represe
SH ČMS. „Požádal jsem člena
rady za Pardubický kraj o dodání informací pro jednání rady
o této kampani“, uvedl vedoucí
Ústřední odborné rady represe
Robert Kučera. Dále konstatoval,
že za vášnivou a emotivní diskuzí stojí nedostatek relevantních
informací, týkajících se nasazení

dobrovolných jednotek hasičů
v řešení tohoto problému. Robert
Kučera podotkl, že nepřesné nebo
zkreslené informace následně evokují špatné nálady vůči Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska.
SH ČMS totiž v žádném případě
nenabízí, a ani nemůže nabízet,
síly a prostředky dobrovolných
hasičů při řešení kůrovcového
problému.

Pro osvětlení celé situace bychom rádi zveřejnili přesné informace přímo z Pardubického
kraje, týkající se proklamovaného
„hasičského boje“ s kůrovcem.
„Zdaleka to není tak, že by si
jednotka vyjela z vlastního popudu řezat do lesa… Byla však
disk utována mož nost pomoci
vlastníkům malých rozloh (do 50
(dokončení na straně 4)

Hasičské Vánoce „po Tanvaldsku“

V rámci českopolského projektu obohatil v adventním čase vozový park tanvaldských
hasičů automobil Scanie P440 B4×4 v hodnotě téměř 10 mil. Kč. Mimo jiné je ve vybavení
i zařízení pro řezání vodním paprskem CCS Cobra C 360. Nový vůz zvýší připravenost
a vzájemnou součinnost při provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí a krizových stavů vzniklých na Tanvaldsku a v pohraniční oblasti.
Foto město Tanvald

Zahraniční okénko:
Švédské království
na straně 5
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Vážení čtenáři,
na přelomu listopadu a prosince započal adventní čas, tedy
období spojené především s náboženskou tradicí času pokory
a smíření. V daleké minulosti
bylo toto období propojeno také
se světskými zvyklostmi. Po
podzimní sklizni životodárné
úrody nastávalo zcela pragmaticky určité zklidnění a hodnocení prošlého hospodářského
roku, včetně úklidu. Muži činili
pořádek ve stodolách a chlévech, ženy se věnovaly úklidu
domácnosti a přípravě Vánoc.
Také celá naše početná hasičská rodina zažívá v současnosti období bilancování. Probíhají hodnotící valné
hromady sborů, které by měly
odpovědět, jaký byl rok 2019
pro dobrovolné hasiče. S předstihem si troufnu konstatovat,
že letošní rok můžeme hodnotit
velmi pozitivně. Nechci v těchto
řádcích rekapitulovat širokou
škálu bohaté činnosti SH ČMS.
Jsem přesvědčen, že na místě
je především velké poděkování.
Chtěl bych Vám, čtenářům,
a také vaším prostřednictvím
všem členům našeho Sdružení,
vyjádřit poděkování za celoroční činnost, jak při ochraně zdraví a majetku občanů, tak také za
ochotu dobrovolně se podílet na
nezastupitelné roli záchranářů.
Poděkování také náleží za práci
v ostatních oblastech spolkové
činnosti. Nemalý dík patří i rodinám a blízkým našich členů
a členek za vytváření klidného
zázemí pro jejich obětavou
i nezištnou hasičskou službu.
Samozřejmě ruku v ruce
s poděkováním za celoroční
práci, Vám a Vašim blízkým,
přeji jménem celého vedení SH
ČMS klid a pohodu o vánočních
svátcích s krásnými zážitky pod
stromečkem.
Do nastávajícího roku Vám
přeji štěstí, správná rozhodnutí,
pevné zdraví, pohodovou atmosféru v rodině a optimistický
pohled do budoucnosti.
Jan Slámečka
starosta SH ČMS

Osm desítek odborníků z řad
hasičů, univerzit a záchranných
složek z ČR, Polska, Slovenska
a Itálie se zúčastnilo v závěru
listopadu mezinárodní konference
v Ostravě, zaměřené na zvýšení
efektivity nasazení záchranářů při
událostech spojených s vyhledáváním a záchranou osob v sutinách,
například po zemětřesení. Konferenci spoluorganizoval Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského
kraje (HZS MSK). Hlavní řečníci
pocházejí z Itálie (mj. z hasičského
sboru města Pisa), kde ročně naměří
až kolem 23 tisíc zemětřesení různé
síly a dopadu na zdejší obyvatelstvo.
Ostravská akce na závěr dvouletého projektu EASeR (Enhancing
Assessment in Search and Rescue
– Zvýšení efektivity prvotního průzkumu při vyhledávání a záchraně
osob), spojeného mj. s velkým cvičením na Sicílii (účast Itálie, ČR,
Polsko), se zaměřila na překážky
(tzv. bariérový efekt), které brání
rychlejšímu vyhledávání a záchraně
osob, mezi nimi nepříznivé počasí
(například těžký sníh, zaváté přístupové cesty), špatný stav silnic,
navíc ucpaných vozidly a prchajícím
obyvatelstvem ve stresu a panice,
nedostatek informací. Pomoc těm
nejpotřebnějším v závalech mnohdy
brzdí také lidé na silnici, žádající
záchranáře o pomoc. Vedle toho se
odborníci zabývali také možnostmi
nasazení dronů, armádních a jiných
vrtulníků při záchraně zasypaných
a zavalených osob, a využití dalších
nových technologií, například vyhledávacích programů.
V poslední části konference v hotelu Quality příslušníci HZS MSK
představili svůj plně funkční specializovaný odřad USAR (Urban
Search and Rescue), zaměřený právě
na vyhledávání a záchranu osob ze
sutin. Textový zdroj a foto
HZS Moravskoslezského kraje

Projekt pro děti
speciálních škol
čtěte na straně: 4

