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Dobrovolní hasiči ze Lhůty a Knířova převzali od starosty města Františka Jiraského
nový devítimístný dopravní automobil. Město Vysoké Mýto ho zakoupilo za necelých 950
tisíc korun s přispěním dotace Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky ve výši 450 tisíc korun a z třistatisícové dotace Pardubického kraje.
Zbývajících necelých 200 tisíc zaplatilo z městského rozpočtu. „Z nového automobilu mám
velikou radost, protože zlepší podmínky pro činnost dobrovolných hasičů a zvýší akceschopnost
a operativnost jejich hasičské jednotky. Bude sloužit zejména k dopravě na místo události či k
různým zásahům, ale také třeba k dopravě hasičů na soutěže, námětová cvičení a schůze,“
řekl starosta.

Pro dobrovolné hasiče i pro obyvatele Lhůty je pořízení nového hasičského automobilu
významná událost. „Jako dobrovolní hasiči jsme tady proto, abychom v případě, když vznikne
nějaký požár nebo neštěstí, mohli vyjet. Nové auto je pro nás nečekaně příjemný zážitek. Chtěl
bych poděkovat městu za to, že nám ho pomohlo zajistit,“
dodal Ladislav
Macák, starosta Sboru dobrovolných hasičů Lhůta. Nový hasičský automobil nahradí
současnou Avii A30, kterou dobrovolní hasiči doposud používali.

Kromě technického vybavení je pro hasiče důležité také jejich zázemí. Z podnětu dlouholetého
hasiče Antonína Ducháče město v minulých letech ve Lhůtě postavilo pro potřeby hasičů
budovu, která slouží jako sklad a zároveň i jako hasičská klubovna. Ve staré hasičárně potom
vybudovalo nové sociální zařízení. Na všech stavebních pracích se výrazně podíleli hasiči a
další obyvatelé Lhůty. O organizaci svépomocných stavebních prací se po celou tu dobu staral
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Antonín Ducháč. „Připravil jsem návrh, a když se začalo stavět, tak jsem si to vzal na starost.
Odborné věci, jako jsou střecha a okna, prováděla dodavatelská firma, ale třeba zednické práce
jsme dělali sami,“
vysvětluje Antonín Ducháč. Vybudování zázemí mělo
zásadní vliv i na sousedský život ve Lhůtě. „
Lidé se mají kde
scházet a hned dostali lepší
náladu,“
říká Antonín Ducháč a dodává:
„Když jsme teď přivezli nové auto, tak se půl vesnice na něj přišlo večer podívat. Takovou jsme
měli radost.“

Reportáž z předání automobilu naleznete ZDE , fotogalerii ZDE .
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