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O novém fenoménu, který dorazil i do naší obce.

Předvánoční čas by se slušelo vyplnit jistě zajímavějším článkem, než bude tento.
Bohužel také do naší vesnice dorazil fenomén této doby. Lidé se uzavírají do svých
domovů a dobrovolníky, aby člověk pohledal. Netuším, zda je to blízkostí Ostravy, zda se zde
stěhují lidé z města zvyklí na jiný styl života. Vlastně mi ani nepřísluší hodnotit, jací lidé to jsou.
Třeba je to jen změnou generací. Každopádně se nám začíná množit nový druh výjezdů.
Osobně mu říkám vyřizování účtů mezi sousedy. Nebudu nic konkretizovat, popisovat dané
zásahy. Napíši to obecně. Každý si pak může zhodnotit, zda nám takový případ nepřichystal
právě on.

Lidské spory, či potřeby jsou někteří schopni řešit jediným telefonátem. Řeč je o typech
událostí, kdy váš, možná i právem neoblíbený soused, pálí cokoliv v peci, či na zahradě. Vás
samotné zápach a kouř obtěžuje. Je třeba říct, že koho asi ne. Také bych měl námitky. A asi
bych si to s okolím i vyříkal. Bohužel se ale objevují lidé, kteří prostě jen anonymně udají, než
by šli něco řešit osobně. Na tom by stále nebylo nic zvláštního, kdyby si ale nepletli telefonní
číslo. Místo policie totiž volají hasiče.Vždy je popis stejný, stačí říct, že netušíte, co tam
hoří, nevíte rozsah. Prakticky máte v úmyslu souseda anonymně postrašit příjezdem několika
hasičských vozů, místo příjezdu jen dvoučlenné hlídky Policie ČR. Navíc volat PČR znamená
vystoupit z anonymity a říct, kdo přesně a čím vás obtěžuje. Netvrdím, že tento zásah máme za
hasiče pravidelně, ale letos již nastal opakovaně. A těmi zásahy opravdu nemyslím pravé
požáry trav a polí hlášené všímavými sousedy. Myslím tím opravdu jen případy, kdy jedeme
na místo zbytečně a vy to víte. Celý případ má totiž dohru. Při přivolání policie pravděpodobně
přijede dvoučlenná hlídka osobním vozidlem a sousedovi domluví, popř. si zavolá jednu
cisternu hasičů, které dá operační středisko při poplachu do poznámky něco ve stylu
„dohašení táboráku na žádost policie“. Hasiči přijedou v přiměřeném počtu, bez zbytečné
rychlosti a hlavně bezpečněji. Ví, oč tu jde. Váš postup je ale opačný. Zavolat hasiče, a neříct
např. rozsah, popř. co a kde přesně hoří, popř. úmyslně něco zveličovat, je problém. Vaše
postrašení končí příjezdem po zuby vyzbrojených hasičů, kteří jsou připraveni na vše. Už musí
přijet minimálně dvě jednotky, z toho jedna naše, a ta i dvěma vozidly. Původní situace se
může zhoršit. Minule nám z požáru aut (ohlášeno uživatelem) oheň začal přeskakovat na
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přilehlé túje a střechu rodinného domu (doba příjezdu první jednotky). Při pálení trav se často
stává, že zejména starší lidé mohou nešťastnou náhodou spadnout do právě hořící trávy. Od
hořící trávy může začít hořet další vybavení zahrady. A právě v té chvíli by oznamovatel řekl,
proč je nás tak málo, podívejte, co vše už hoří. To je pak problém volat si posily, které už
potřebujete hned. Proč se nás dobrovolných hasičů tedy takové téma dotýká? Protože náš
systém není na takové výjezdy k vyřizování účtů nijak připraven. Právě z důvodu nepřesné
znalosti detailů situace jedeme i my a podporujeme profesionální jednotku. Ano, tyto profi
hasiče si platíte z daní, můžete si je posílat, kam chcete. Jsou v práci celý den. Ale co my?
Nejde nám o finanční kompenzace, je nám jedno, že jsme projeli naftu. Ale nikdy nám nevrátíte
čas, to je to podstatné. Na takové postrašení nás dvěma vozidly vyjede třeba osm. Osm
lidí, kteří něco dělali, měli v plánu a vše vyměnili, aby přišli na pomoc lidem v obci, kteří se cítí
v nouzi. Ty situace už jsem vám popisoval mnohokrát. Je to výlet s rodinou, koupání ve vaně,
hry s dětmi, ro-dinná sešlost, opékání, vaření obědu, či hlavní chod právě jíte. Venčíte psa,
zrovna rozděláte maltu na domku, máte intimní chvilku s partnerem, věnujete se péči o starší
rodiče, slíbili jste dětem kino, máte rezervaci v restauraci, po dlouhé době sami bez dětí, nutně
potřebujete s někým k lékaři, či něco nakoupit. To vše zahodíte a zkomplikujete si den
(čas), protože někdo volá o pomoc. Navíc nevíte, jak dlouho to vlastně bude trvat. Osm lidí jste
právě naštvali, když uvidí to, kvůli čemu vše hodili za hlavu, jeli na zbrojnici, riskovali ostřejší
jízdu vozidlem k vám, aby tam viděli toto. Že váš soused něco spálil v peci, či na zahradě
a vás to obtěžovalo. Jakkoliv se dá pochopit snaha nastolit spravedlnost a dýchatelné
podmínky, postrašení pomocí naší jednotky je opravdu slušně řečeno nevhodné. Pokud se v
poplachové zprávě objeví zmínka o požáru, každý náš hasič zbystří o to víc. Ví, že na rozdíl od
jiných typů se ta situace tam stále vyvíjí a rozhoduje každá minuta, kdy oheň nehoří
kontrolovaně. Právě proto pokud je na konci toho všeho jen vyřizování účtů mezi
sousedy, můžeme mluvit jistě i o ztrátě hasičovy motivace na další ohnivé poplachy na
danou adresu. A opravdu se nám nedivte, že můžeme být i rozladění danou situací. My jsme
opravdu jen hasiči, pokud je to potřeba. Povětšinu času jsme spíše vaši sousedé v obci. A tyhle
výjezdy nevýjezdy nám opravdu na náladě moc nepřidají. Myslete vždy na to, že my
investujeme svůj volný čas ve prospěch toho vašeho. Proto nás opravdu volejte v situacích,
kde budeme k něčemu potřební a nápomocní. Věřím, že tyto situace umíte rozlišovat a naše
sdělení tak chápete
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