Správa o skutočných nákladoch potrebných na zabezpečenie
hasičskej ochrany v obci
Táto správa má za úlohu objasniť financovanie požiarnej ochrany v obci vo všetkých
jej aspektoch, všetkých prepojení a nadväzností, ktoré s tým súvisia. Požiarna
ochrana nie je vec jednotlivca alebo úzkej skupiny ľudí, je to vec ktorá sa týka nás
všetkých, keďže sa jedná o ochranu ľudských životov a majetku. Preto by sme mali k
pristupovať s dostatočnou pozornosťou, aby sme prispievali k zníženiu udalostí ktoré
by ohrozovali naše hodnoty. V prvom rade je nutné rozlišovať náklady spojené s
prevenciou, schopnosťou represívneho zásahu a funkčnosťou organizácie
zabezpečujúcu tieto prvky. Medzi najdôležitejšie stránky požiarnej ochrany v obci
patrí prevencia, pretože je dôležité predchádzať udalostiam zapríčiňujúcim škody.
Pod to spadá kontrola objektov, hydrantov a hasičských prístrojov v obecných
budovách a priestoroch. Je to práca, ktorú vykonáva požiarny technik (špecializovaná
firma) a miestny DHZ. Podľa výsledkov kontrol obec zabezpečí nápravu nedostatkov
v dostatočnom rozsahu, či už zakúpením nových hasiacich prístrojov alebo opravu,
prípadne výmenu hydrantov požiarneho vedenia. Do tohto bodu samozrejme spadajú
aj školenia členov DHZ, či už pri preventívnych alebo represívnych činnostiach.
Represívna činnosť zahŕňa náklady spojené s údržbou výstroje a výzbroje hasičského
zboru. DHZ Abrahám v súčasnosti disponuje s hasičským vozidlom Avia, ktorá je
vybavená benzínovým čerpadlom, dvoma zásahovými oblekmi a technikou pre zásah
v obci, či už v podobe požiaru alebo odstraňovaniu následkov po prírodných živloch.
Je viac ako nutné udržiavať túto techniku v bezporuchovom technickom stave a
zároveň je potrebné jej sústavné obnovovanie. Ďalším prvkom, ktorý je dôležitý pri
represívnom zásahu je bezpečnosť samotných hasičov. Bežné hasičské pracovné
oblečenie nie je dostatočne odolné voči ohňu a mechanickému poškodeniu, preto by
mal mať každý zbor aspoň dve súpravy hasičského zásahového obleku, aby sa zvýšila
efektivita a bezpečnosť pri zásahu. V poslednom rade ide aj o správu a opravu
techniky v priestoroch garáže, ktoré si DHZ Abrahám zabezpečuje na úkor svojho
voľného času. Napríklad natretie vozidla a prehodenie motora stálo členov týždeň
dovolenky a to všetko bezplatne s ušetrenými nákladmi. V neposlednom rade do tohto
bodu patria aj náklady spojené s pohonnými látkami, a keďže hasičské vozidlo je
určené na prepravu po cestných komunikáciách, musí mať na to zabezpečené náležité
kontroly a poistky. Tretím bodom je vytvorenie podmienok organizácií, ktorá toto
všetko zabezpečuje. Keďže dobrovoľný hasič je vo väčšine prípadov na Slovenku
neplatená funkcia, je dôležité aby bol motivovaný k tejto činnosti. Treba klásť dôraz
na to aby sa hasiči stretávali pri rôznych činnostiach, aby sa upevňovala
spolupatričnosť medzi skupinami. V opačnom prípade môže nastať jav pri ktorom
dôjde k demotivácii. Čo bude mať za následok neschopnosť výjazdu hasičského
zboru k zásahu prípadne rozpad organizácie. Najoverenejším spôsobom upevňovania
kolektívu v takýchto organizáciách je hasičský šport, ktorý najviac prispieva k
utužovaniu zboru. Lebo je to jedna z mála príležitostí kde sa môžu hasiči stretávať pri
spoločnej činnosti. Lenže tento šport, aby bol podaný na zodpovedajúcej úrovni sa
nezaobíde bez patričných nákladov na túto činnosť. Bohužiaľ pri tomto športe
nezáleží len od šikovnosti účastníkov, ale aj náležitého stavu použitej techniky čo vo
väčšine prípadov nie je lacná záležitosť. Samozrejme ďalšie náklady sú spojené so
štartovným a občerstvením na takýchto súťažiach. Nehovoriac o tom že DHZ je
jediná organizácia v obci, ktorá dáva priestor sebarealizáciu mladým dievčatám.
Preto k tomuto treba pristupovať z dlhodobého hľadiska aby sa zabezpečila požiarna
ochrana aj pre nasledujúce generácie. Z toho dôvodu musia byť vynaložené nielen
prostriedky, ale aj dostatočná spolupráca medzi DHZ, obcou a základnou školou. Na
prvý pohľad by sa s pohľadu laika mohlo zdať, že táto činnosť je irelevantná, no je
základným nosníkom chodu DHZ. Táto správa vznikla z dôvodu priblíženia požiarnej
činnosti v obci, k zrozumiteľnému podaniu všetkých súvisiacich prepojení a
zdôvodnení čerpania finančných prostriedkov daňových poplatníkov.
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