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Výzva pro občany
Každá obec má zákonnou povinnost zabezpečit požární ochranu pro své teritorium (objekty
v obci). Zpravidla to řeší prostřednictvím Sboru dobrovolných hasičů, který je v obci činný. Povinnost je
splněna, pokud je v obci zformována a ustanovena Jednotka požární ochrany (JPO). Členové musí
splňovat zdravotní způsobilost, odbornou způsobilost (pravidelné proškolování) a přípravu. Není
podmínkou, aby členové JPO museli být zároveň členy SDH.
V případě, že obec nemá zřízenu JPO, lze povinnost stanovenou zákonem vyřešit a splnit tím, že
uzavře smlouvu s okolním zřizovatelem JPO, např. sousední obcí (v našem případě nejlogičtěji připadá
v úvahu Klášterec nad Orlicí). V Pastvinách řešíme tento problém již déle než 2 roky. Přesto, že
počátkem minulého roku, se zdálo, že naši hasiči ve spolupráci s obcí dají JPO dohromady, jsme nyní
opět na začátku. Samozřejmě, že jsem informován (chlapy se tím pádem můžou trošku stydět), že nám u
hasičů funguje šikovné a statečné družstvo žen, které nás reprezentuje i na soutěžích.
Po dohodě s velitelem našich hasičů, Ondrou Škapcem, bych chtěl tímto oslovit všechny zdatné,
zdravotně způsobilé mladé (věkem nebo duchem) muže a vyhlásit tak jakýsi nábor do pastvinské
jednotky požární ochrany (řidičské oprávnění C vítáno). Jádro JPO by (po zralé úvaze s ohledem na
zabezpečované činnosti) mělo být složeno z mužů a potom lze případně zvážit nějaké to doplnění JPO
ženami. Zákon to nevylučuje.
S vědomím, že v Pastvinách hasiči působili již od roku 1892 jsem nucen konstatovat, že
pokud nedáme JPO dohromady, bude obec nucena věc vyřešit smluvním ujednáním např. s Kláštercem
n. Orl. Za poskytnutí služeb souvisejících se zabezpečením požární ochrany budeme muset samozřejmě
hasičům v Klášterci z našich obecních prostředků platit. To by mohlo znamenat začátek konce hasičů
v Pastvinách.
Nemusím zdůrazňovat, že pokud bude obec vynakládat finanční prostředky za požární ochranu
do Klášterce, ztrácí pro obec význam poskytovat finance SDH Pastviny. Technika i hasičárna by byla
tím pádem předána do užívání JPO Klášterec n. O.
Vyzývám tímto všechny způsobilé spoluobčany, aby zvážili své možnosti a v případě zájmu
kontaktovali Ondru Škapce, (tel: 773 576 150) který rád podá podrobnější informace o podmínkách
ustanovení potřebné jednotky. Tento stav, kdy obec v podstatě nemá splněnu zákonnou povinnost trvá
již poměrně dlouho a orgány, které na to dohlížejí a metodicky v této oblasti zřizovatele jednotek vedou,
jsou s trpělivostí u konce. Ustanovení jednotky má návaznost na „Požární řád obce“, Povodňový plán“
(to jsou dokumenty, které jsou pravidelně kontrolovány), kde je činnost jednotky v krizových situacích
specifikována. Další důležitou skutečností je, že pokud chce obec čerpat dotace na požární ochranu
(vybavení, apod.) podmínkou je zpravidla existence jednotky.
Zájemci o členství v JPO, občané Pastvin, kteří si uvědomujete vážnost situace, kontaktujte
nejpozději do 30. 6. 2017 velitele hasičů Ondru Škapce a pomozte nám zachovat to, co budovali
naši otcové, dědové, pradědové ……..
Ladislav Škůrek
Starosta obce Pastviny

