Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o problému, na který nás upozornil
Hasičský záchranný sbor České republiky.
Z dlouholetého sledování požárů v České republice vyplynulo, že v českých
domácnostech dochází každý rok k více než tisícovce požárů, při nichž umírají desítky
lidí a stovky jsou zraněny. Jen v loňském roce došlo k 1700 požárům rodinných domů,
zemřelo při nich 30 lidí, 238 jich bylo zraněno a škody způsobené požáry přesáhly 286
milionů korun. Jednotky požární ochrany vyjížděly k požárům domácností každý den.
Hasiči proto připravili informační kampaň, v níž ve spolupráci se všemi starosty a
starostkami obcí na území České republiky cílí na jednotlivé domácnosti.
Smyslem této informační kampaně je prostřednictvím obcí a starostů preventivně
působit na spoluobčany ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku při
požárech. Pomoci k tomu má právě Bezpečnostní desatero požární ochrany, které Vám
s tímto dopisem přikládám.
Každý z Vás si musí uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické
zabezpečení svých domovů proti požáru nese pouze on sám, nikoli stát nebo hasiči.
Vznik tohoto letáku vyplynul od příslušníka Ministerstva vnitra-generálního ředitelství
HZS ČR, vedoucího oddělení zjišťování příčin vzniku požárů plk. Mgr. Radka Kislingera,
který k této věci přímo napsal:
„Myšlenka desatera pro obce vznikla v obci Třebětín, kde mě starosta Břetislav
Kropáček inspiroval svým osobním dopisem, který jsem od něj na přivítanou dostal,
když jsem se do obce nastěhoval. Při četbě tohoto dopisu jsem si uvědomil, jak může
být pozice starosty ve vztahu k obyvatelům obce osobní, až přátelská s tím, že zároveň
může starosta touto formou přenášet důležité informace pro chod obce nebo pro
samotného obyvatele. Určitě lze souhlasit s tím, že na člověka víc působí přátelské rada
známé tváře, než strohé úřednické mentorování. Proto už jen stačilo sesbírat zkušenosti
z požárů a vtělit je do podoby malého letáku, který lidem představuje deset
nejzákladnějších oblastí, které nejčastěji stojí za vznikem požárů v domácnostech.
Prostřednictvím starostů a vedení obcí se leták dostane do domácností, kde si již stačí
jen přečíst deset základních upozornění na nejčastější příčiny vzniku požárů a
dodržovat je.“
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