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Politici nechtějí odchod vojenských záchranářů
Bučovice/ Podat pravdivé informace o rušení vojenského záchranného praporu v Bučovicích. To prý zamýšleli sociální
demokraté v sobotu v Bučovicích obyvatelům.
Poukazovali především na situace, při nichž byl bučovický záchranný prapor v minulých letech nepostradatelný
„Jako přednosta okresního úřadu ve Vyškově jsem pomoc záchranného praporu sám několikrát využil, například když s
starosta jedné obce nevěděl rady poté, co do tamního rybníka vytekly nebezpečné chemikálie,“ připomněl například
senátor za vyškovský obvod Ivo Bárek. Doplnil, že je jen otázkou času, kdy bučovická posádka zmizí úplně.
Podle vyškovského poslance za ODS a místopředsedy výboru pro obranu Michaela Hrbaty je ale důležité
se dohromady šest záchranných praporů neruší bez náhrady. „Transformují se do podoby, která bude užitečnější pro
obyvatele i pro naše spojence. Důvodem je fakt, že se prapory na práci Integrovaného záchranného systému podílely
pouze v řádu jedné až dvou promilí. Jejich existence přitom stála miliardu ročně a k ničemu jinému než záchranářským
účelům se nedaly použít,“ objasnil Hrbata.
Místopředseda výboru pro obranu Antonín Seďa (ČSSD) to však vidí jinak. „Záchranné prapory jsou součástí
integrovaného systému. To, že je nevyužívá dostatečně, je už otázka jiná. Ministryně obrany sice mluví o transformaci
ale samozřejmě se jedná o zrušení záchranného praporu v Bučovicích,“ řekl Seďa.
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