Protipovodňová opatření obcí Novojičínska
Srpen 2012 - Nový varovný systém je v provozu.
Pavla Adamcová, starostka, Leoš Turek, velitel JSDH Hodslavice
V červenci byl v Hodslavicích a v dalších třech obcích – Veřovice, Životice u N.J. a Šenov u N.J. uveden
do ostrého provozu nový varovný a vyrozumívací systém napojený přímo na integrovaný záchranný
systém (IZS) Moravskoslezského kraje. Systém zahrnuje sirény, hladinoměry, bezdrátový rozhlas a
informační tabule pro neslyšící umístěné ve všech obcích a navíc srážkoměr v Šenově u N.J. Byl
pořízen v rámci společného projektu, který si obce nechaly vypracovat po bleskové povodni r. 2009 a
z 90 % je financován z evropských dotací. V rámci projektu budou zpracovány pro zmíněné obce i
digitální povodňové plány (dPP), včetně napojení na digitální plán ČR a Povodňový informační systém
POVIS. Zpracované dPP budou zpřístupněny na webových stránkách obcí, a tím i dostupné pro
všechny členy místní povodňové komise. Obce spolu se svým správním obvodem tak budou
disponovat povodňovým plánem splňujícím veškeré požadavky stanovené platnými legislativními
normami, včetně mapových podkladů.
Hlavní funkcí varovného systému je varování a vyrozumění obyvatelstva při krizových událostech a
koordinace činnosti profesionálních a dobrovolných sborů při jejich řešení.
V současné době je naší jednotce dobrovolných hasičů vyhlašován požární poplach pomocí mobilních
telefonů – hlasovou a SMS zprávou o potřebě výjezdu jednotky. Tento systém je používán pro
dobrovolné jednotky v celém Moravskoslezském kraji. Má ale jednu nevýhodu. Pokud v obci přestane
jít elektrický proud a přestanou fungovat vysílače mobilních operátorů, tak požární poplach nemůže
být přes SMS vyhlášen. Když nás v roce 2009 zasáhla blesková povodeň, tak právě tato situace
nastala. Pouze jediný člen jednotky obdržel zprávu o vyhlášeném požárním poplachu, protože se
nacházel mimo obec Hodslavice a zbytek jednotky pak objížděl osobně automobilem.
Nový systém rozhlasu a elektronických sirén umožní vyhlášení požárního poplachu i v době, kdy
v obci elektrický proud nepůjde. Tento systém je posílen o záložní zdroje, které jej vydrží napájet
několik dnů. Nový rozhlas lze využít tedy nejen pro hlášení informací z obecního úřadu, ale i pro
vyhlášení výše zmiňovaného požárního poplachu, pro hlášení výstrah o blížící se povodni nebo také o
možné chemické nebo jiné havárii a doporučení pro občany, jak se v danou chvíli zachovat a na co se
připravit. Proto se také pravidelná měsíční zkouška sirén pouští i do rozhlasu přímo z IZS.
Nový bezdrátový rozhlas má také službu, kterou můžete využít i Vy občané – pokud zavoláte na tel.
číslo 732 115 136, poslechnete si ze záznamu poslední hlášení místního rozhlasu.
Můžete také sledovat na webu www.hladiny.cz stav hladiny Zrzávky, který snímá hladinoměr na
Dolním konci.
Firma JD rozhlasy, která výstražný systém dodávala, nabízí zájemcům domácí přijímače bezdrátového
rozhlasu určené jako doplněk k venkovnímu ozvučení. Jejich využití je hlavně v domácnostech
starších imobilních občanů. Přijímač do domácnosti je podobný malému tranzistorovému rádiu a je
připravený v pohotovostním stavu přijmout a reprodukovat hlášení obecního úřadu, bližší informace
naleznete na webu www.jdrozhlasy.cz.

