
Liberecký kraj podpořil výjezdovou jednotku ve Zlaté Olešnici 

V roce 2016 se naší obci podařilo získat dotace z programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany 

Libereckého kraje hned na tři projekty. 

1. Oprava čerpadla CAS 24 Š 705. 

2. Nákup ochranných prostředků pro JPO III/1. 

3. Pořízení dopravního automobilu. 

Čerpadlo na cisterně bylo nefunkční, jeho oprava byla nezbytná. Cena za opravu byla 50 580 Kč a 

z Libereckého kraje jsme obdrželi dotaci ve výši 30000 Kč. 

Naše jednotka JPO III/1 Zlatá Olešnice měla k dispozici 10 kusů zásahového vybavení. Jednotka má 16 

členů, kteří si při zásazích střídají helmy a ostatní ochranné prostředky. Bylo nutné, aby každý člen 

měl své vybavení, za které si bude zodpovědný. Z dotace se zakoupily čtyři zásahové komplety (helma 

+ osvětlení, kukla, zásahové kalhoty a kabát), 2 boty a 5 výstražných vest pro řízení dopravy. Cena 

vybavení se vyšplhala na 125 857 Kč a dotace z Libereckého kraje byla ve výši 75 285,6 Kč. 

Jednotka SDH Zlatá Olešnice zařazená jako JPO III vyjíždí k požárům a jiným mimořádným událostem 

v rámci Libereckého kraje i mimo kraj na území ČR. Vícemístný dopravní automobil bude sloužit pro 

přepravu výjezdového družstva a věcných prostředků na místo zásahu jako podpora CAS. V případě 

evakuace osob bude využit zejména tam, kde se nejedná o hromadnou evakuaci, nýbrž o evakuaci z 

jednotlivých menších budov, kde by nasazení autobusu nebylo účelné. Doplněním o vícemístný 

dopravní automobil bude jednotka mobilnější a její přesun na místo zásahu nebo výcviku ve větším 

počtu členů i rychlejší. Stávající Avia z roku 1979 v současné době již nevyhovovala potřebám 

jednotky. Pořízení dopravního automobilu podpořil Liberecký kraj částkou 300 000 Kč a spoluúčast 

byla i od GŘ HZS ve výši 450 000 Kč. Celková částka za nákup dopravního automobilu Ford Transit Van 

L2 350 Trend 2.2 TD byla 1 254 188 Kč. 

Chtěl bych poděkovat všem aktivním členů jednoty, převážně pak veliteli Davidu Kořínkovi a 

starostovi SDH Petru Josífkovi za aktivní pomoc při zařizování žádostí a zjišťování požadavků na 

technické parametry vozidla. 

Libereckému kraji patří poděkování za finanční podporu těchto projektů a za dlouhodobé nastavení 

dotačního titulu pro jednotky obcí v Libereckém kraji. 

                                                                                                                              Jiří Černý                                                                                                                           

                                                                                                               starosta obce Zlatá Olešnice 

 

 


