Vážená paní starostko, vážení členové výkonného výboru, vážení představitelé sborů, vážené
hasičky, vážení hasiči.
Dovolte, abych Vás všechny, alespoň touto cestou, co nejsrdečněji pozdravil a zároveň se
z dnešního jednání omluvil. Okolnosti okolo výskytu onemocnění Covid-19 a opatření u HZS, která
byla k minimalizaci šíření tohoto onemocnění u sboru přijata, nedovolují, abych se mohl účastnit
Vašeho shromáždění a abychom se mohli osobně potkat.
Proto si dovoluji alespoň takto Vám sdělit několik informací.
Již druhým rokem ovlivňuje naše životy onemocnění COVID-19 a opatření přijatá k omezení
jejího šíření. To se samozřejmě dotýká i života hasičského, kdy byly veškeré aktivity, někdy více,
někdy méně utlumeny a setkání mezi námi vzájemně se omezilo, až na několik vyjímek, pouze na
zásahovou činnost. Na jaře letošního roku se již zdálo, že se situace okolo výskytu onemocnění
Covid-19 pomalu uklidňuje a minimálně v odborné přípravě se budeme moci postupně vrátit
k předkovidové praxi. Na podzim jsme již u nových velitelů a strojníků plánovali závěrečnou část
velitelských a strojnických kurzů provádět formou presenční výuky u nás na stanici v Prachaticích,
kurzy nositelů DT již dle zájmu jednotlivých jednotek probíhaly a byly úspěšně dokončeny.
Bohužel vývoj v poslední době dal opět stopku provádět výuku u nás na stanici, proto velitelé a
strojníci budou muset dokončit nebo již dokončily odbornou přípravu pouze e-learningovou formou
a na základě výsledku e-learningové výuky dostanou od HZS JčK potvrzené osvědčení.
I nadále jsou v běhu dotace na pořízení nových CAS, DA a opravy nebo výstavby požárních
zbrojnic. V podprogramu V1 na pořízení nových CAS pro rok 2022 uspělo město Vimperk pro
jednotku Hrabice, v podprogramu V2 na pořízení nových DA uspěly pro rok 2022 za Jihočeský kraj
všechny obce, které si žádost podaly. Za okres Prachatice to byly obce Malovice, Zdíkov a Žárovná.
Žádost o dotaci na výstavbu nové nebo opravu stávající hasičské zbrojnice si z okresu Prachatice
nepodal nikdo. V letošním roce byl ještě vypsán nový dotační podprogram V4 s plněním v roce
2022, který zahrnuje investiční dotaci na pořízení nových CAS z rámcové dohody. O novou CAS se
dá žádat buď v rámci podprogramu V1 nebo V4, ne v obou podprogramech zároveň. Podrobnosti
jsou na stránkách GŘ HZS ČR.
V letošním roce byla na stanici Vimperk pořízena nová CAS 30 T815-7, která je od 1.10.
zařazena do zásahové činnosti.
Ke konci listopadu odchází od sboru do civilu vedoucí chemické a technické služby našeho
Územního odboru a pro mnohé z Vás dlouholetý známý a kamarád Miroslav Nagy, zároveň též ke
konci listopadu odchází velitel stanice Prachatice ing. Jan Šertler a od 1.12. jej nahradí dosavadní
vedoucí pracoviště prevence, OO a KŘ Mgr. Hynek Sojka.
Ještě jednou děkuji za pozvání a zároveň se omlouvám za svoji nepřítomnost. Děkuji vedení
OSH za velmi dobrou spolupráci a Vám všem za práci, kterou v této nelehké době na úseku požární
ochrany děláte. Vyřiďte, prosím členům Vašich jednotek velké poděkování za práci, kterou odvádí
nejen u zásahů, ale i při údržbě techniky. Přeji Vám všem hodně úspěchů v osobním i profesním
životě a doufám a pevně věřím, že příští rok se již budeme moci vzájemně setkávat i při jiných
příležitostech než při řešení mimořádných událostí. „Ohni zmar“
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