
Bratři a setry hasiči, vážení hosté přítomní.  

Vítám Vás všechny zde na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě. 

Zvláště pak vítám naše vzácné hosty: 

 Bratra Jana Slámečku    -  krajského starostu a náměstka republikového sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska 

 Ing. Vladimíra Novotného   -  náměstka hejtmana kraje Vysočina 

 Starostu města NMNM   -  Michala Šmardu 

 Místostarostu města NMNM    -  Stanislava Marka 

 Za obec Tři Studně  -  

 Za obec Zubří   -  

 Za obec Vlachovice  -  

 Za obec  Křídla   -  

 Pracovníka Mě úřadu  NM - pana Petra Kose 

 Zástupce HZS kraje Vysočina -  

 

Scházíme se dnes odpoledne zde na náměstí těsně před zahájením VVH okrsku NMNM abychom toto 

jednání tak trochu oživili a dokončili to co ještě nebylo veřejně učiněno. 

Musím se ale vrátit do minulosti. Dnes jsou tomu přesně dva roky kdy jsme na začátku roku 2016 

hodnotili rok 2015. Jak si asi vzpomenete byl to rok v kterém  proběhl republikový sjezd hasičů 

v Pardubicích.   Zde přítomní politici ve svých projevech přislíbili pomoc dobrovolným hasičům. I když  

takových slibů v minulosti  již zaznělo mnoho, a jak bývá zvykem, nikdo jim nepřikládal zas tak velkou 

váhu.  

Ale opak bylo pravdou a právě na přelomu roku 2015 a 2016 svitlo na lepší časy.  Právě v tu dobu 

vyplula na světlo světa informace o spuštění dotačního programu pro pořízení DA pro sbory pro 

jednotky PO v obcích.   

 Jistě dlouhá jednání zástupců GŘ HZS v čele s náčelníkem Drahošem Rybou a dalších státních orgánů 

byla úspěšná a přineslo kýžené ovoce a výsledky.  

Tehdy při jednání naší VVH jsme se dozvěděli o spuštění tohoto dotačního programu a všech 

informacích.. Právě naši hosté bratr Jan Slámečka a pan ing. Vladimír Novotný náměstek kraje 

Vysočina nás ve svých proslovech informovali o tom, jak k této akci přistoupili zastupitelé kraje. Co vše 

bylo předem projednáno se zastupiteli,  projednaná  podpora při hlasování  a odsouhlasení  a uvolnění 

financí pro následně spuštěné dotace.  

Tak jsme s očekáváním čekali na oficiální spuštění.  Nelehkou situaci pak měli na samotných obecních 

a městských úřadech kde ve svých schválených a napnutých rozpočtech najít další finance pro 

dofinancování rozjetého projektu.   Ale vše dopadlo tak jak dopadlo a hned v prvním kole výběrového 

řízení na rok 2016 prošly do finále dva sbory z našeho okrsku a to SDH Studnice jež spadají sem pod 

správu městského úřadu a SDH Tři Studně se samostatným obecním úřadem.  



Hned v dalším výběrovém kole na rok 2017 postoupili další sbory a to SDH Slavkovice, Petrovice a 

Olešná spadající pod NMNM a SDH Zubří, Křídla a Vlachovice se samostatnými úřady. 

Zde nesmíme opomenout perfektní fungování, aktivitu a ochotu přístupu k této akci a to pana Petra 

Kosa, který vše korigoval, slaďoval dokumenty a žádosti a byl tím styčným důstojníkem v komunikaci 

s krajem. Víme, že byl radou a informací nápomocen i  o okolním sborům při vyplňování a podávání 

žádostí.  

Tak I přes  počáteční potíže kde sehnat tak rychle vozidla, protože prodejci a dodavatelé na to nebyli 

připraveni, další dolaďované prováděcí vyhlášky a předpisy co ve vozidlech bude, může a nebo spíše 

musí býti a hlavně firmy které se přestavbami zabývají také zas tak rychle nereagovali. 

Ale vše se tak nějak srovnalo, doladilo za pochodu a můžeme zde hrdě konstatovat že v našem okrsku 

je 8 sborů kteří se mohou pyšnit jistě hodnotným pomocníkem ve sborech.  

Vše je vidět zde za námi ve výřadu těchto DA. 

A protože víme že těm všem hlavním aktérům a zástupcům obcí doposud nikdo veřejně nepoděkoval, 

tak právě touto akcí chceme Všem opravdu od srdce poděkovat za jejich aktivitu a činnost, a práci nad 

jejich rámec pravomocí. 

Děkujeme zde veřejně všem jmenovaným i ostatním zainteresovaným osobám jménem jistě 

spokojených sborů, ale i sborů ostatních kteří již mají další vozidlo přiklepnuto a nebo čekají na 

vyhlášení dalšího kola.   

Rád bych Vás všechny poprosil o společné foto, ostatní oficiality dotáhneme v zasedačce v budově 

zbrojnice hasičů z NMNM pěkně v teple a v klidu.  

 


