V závěru roku dvě třicítky v Raspenavě
Na středu 27. 12. 2017 připadly u raspenavských
hasičů dvě významné akce. Dvě třicítky, které
představovaly třicetileté působení současného
velitele jednotky požární ochrany města
Raspenavy ve funkci velitele a uvedení CAS
30/6000/360-S2R do provozu v rámci vozového
parku jednotky požární ochrany města Raspenavy.
Současný velitel pan Jaromír Hanzl byl jmenován do funkce velitele 27. 12. 1987
tehdy ještě předsedou zdejšího MěNV. Pan Hanzl je dlouholetým dobrovolným i
profesionálním hasičem a nyní již druhé volební období místostarostou města
Raspenavy. Působení na úseku požární ochrany prakticky pojal jako své poslání a 27.
prosinec tohoto roku představuje ucelených třicet let, kdy vede raspenavské
dobrovolné hasiče. V závěru loňského roku postavil zastupitelstvo města před
nelehké, ale správné rozhodnutí, které spočívalo v přijetí nepotřebného majetku HZS
Libereckého kraje pod podmínkou, že obec dále tento majetek zhodnotí níže popsanou
rekonstrukcí a zaváže se tak k nejvyššímu finančnímu výdaji do cisternové
automobilové stříkačky za dobu existence jednotky i dobu velení pana Hanzla.
Cisternová automobilová stříkačka, kterou ve stejný den slavnostně místní dobrovolní
hasiči zařadili do svého vozového parku, byla pořízena v rámci programu Ministerstva
vnitra – Dotace pro jednotky SDH obcí – pořízení a rekonstrukce CAS.
CAS 30/6000/360-S2R tak v Raspenavě představuje produkt získaný rekonstrukcí
CAS 32 – T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob (přestavba původní
CAS 32/8200/800-S3R). Dotace poskytovaná prostřednictvím Fondu zábrany škod
České kanceláře pojistitelů činila 2 miliony Kč. Dále město získalo k financování této
akce finanční prostředky z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2017 –
programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje a to ve výši
800.000 Kč. Celková výše finančních nákladů na akci činila 4.700.000 Kč a zbývající
část finančních prostředků tak uhradilo město ze svého rozpočtu.
Středeční akce, která byla zahájena kolem čtrnácté hodiny, se zúčastnili zastupitelé a
radní města Raspenavy, starosta města pan Pavel Lžičar, vedoucí oddělení krizového
řízení Krajského úřadu Libereckého kraje pan Mgr. Rudolf Broulík, velitelé a členové
jednotek SDH sousedních obcí, velitelé stanic HZS Libereckého kraje pánové mjr. Ing.
Jaromír Mottl a npor. Josef Hanzl, DiS., ředitel územního odboru Liberec plk. Mgr.
Josef Málek a samozřejmě ti nejdůležitější – členové jednotky SDH Raspenava a
jejich rodinní příslušníci, bez jejichž zájmu, tolerance a pochopení by jednotka jen
stěží fungovala.
Klíče od vozidla slavnostně převzal pan Zdeněk Němec a po požehnání tomuto vozidlu
i členům jednotky požární ochrany města Raspenavy panem farářem Mgr. Pavlem
Andršem následovalo přátelské posezení v duchu vánočním.

