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Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů v Protivíně si
polepší o novou cisternu
Tisková zpráva 2/2016
Ke dvěma starším cisternovým automobilovým stříkačkám Tatra 32 a Karosa 25, které
slouží protivínské jednotce sboru dobrovolných hasičů, bude pořízena nová, moderní
cisterna za cca 7,5 milionů korun.
Protivínská jednotka má na starost 84 zásahových území a navíc je předurčena k dodávce
vody pro dekontaminační stanoviště při případné havárii jaderné elektrárny Temelín. V
předchozím roce zasahovali protivínští dobrovolní hasiči celkem u 17 požárů – jednalo se o
požár pole, lesa, travního porostu, strniště, ale dokonce i o vzplanutí několika automobilů.
Aktuálně stojí v hasičské zbrojnici v Protivíně dvě cisterny, nicméně cisterna značky Tatra už
pomalu vypovídá službu. „Čtyřicet let stará cisterna prošla před osmi lety částečným
repasem, ale přesto se potýká s řadou technických nesnází, a tak je nutné ji vyměnit,“ říká
starosta města Protivín Jaromír Hlaváč. Na rozdíl od staré cisterny bude nová vybavena
navijákem a světelným stožárem a zároveň se sníží i její ekologická náročnost.
Město Protivín získalo na pořízení hasičské cisterny dotaci z Evropské unie. „V lednu
letošního roku byla podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu s celkovým rozpočtem projektu 7,86 milionů korun,“ uvedl projektový manažer
Lukáš Tryml ze společnosti G-PROJECT, který pro Protivín zpracoval úspěšnou žádost
o dotaci.
Realizátor projektu: Město Protivín
Celkové výdaje projektu: 7,86 mil. Kč s DPH
Z toho dotace: 6,56 mil. Kč s DPH
Projekt Pořízení požární cisterny pro jednotku SDH Protivín je spolufinancován Evropskou
unií.
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