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Mikroregiony nakoupí vybavení pro hasiče
o dotace

z pokladny Krajského
úřadu měly obce z Plzeňska nebývalý zájem

PAVEL KORELUS

Jižni Plzeňsko - Dobrovolní
hasiči z obcí, které spadají
pod mikroregiony
Úslava,
Přeštícko a Radyně, se mohou
těšit na nové uniformy, čerpadla, hadice a další vybavení, které potřebují. Mikroregiony o dotace na nákup požádaly Krajský úřad a z Programu stabilizace a obnovy
venkova získal každý 250 tisíc
korun.
Jelikož však hasičům poskytnutá částka nestačí, mají

nyní dobrovolníci a obce dvě
možnosti - buď se uskromní a
vyberou si vybavení o něco
levnější, nebo potřebný zbytek peněz doplatí obce, jejichž
názvy SDH nesou.
Podle Lenky
Šrámkové,
manažerky
mikroregionů
Úslava a Radyně, bylo dotace
velký zájem. "Jakmile jsme
se dozvěděli, že je pomocí
programu možné zažádat o
nákup vybavení, z obcí ze
všech mikroregionů
přišlo
nebývalé množství žádostí.
Obce nakonec získají méně

peněz, než požadovaly, ale
žádného žadatele samozřejmě
nemůžeme ze seznamu vyhodit. Bude na nich, jak se rozhodnou - jestli zbytek peněz
na vybavení doplatí ze svého,
rozhodnou se pro jiné nebo
třeba odstoupí," vysvětlila
manažerka.
V rámci
mikroregionu
Úslava se o dotaci ucházelo
jedenáct
obcí.
"Každému
sdružení hasičů mělo původně připadnout pětačtyřicet tisíc korun, ale nakonec se tato
částka sníží zhruba o polovinu. Obce budou muset zbytek
dotovat ze svého," míní předseda mikroregionu,
střížovický starosta Jiří Feifar.

Dotace pro SDH
• o dotaci

na nákup vybavení pro
zásahové jednotky sborů dobrovolných hasičů požádaly Krajský
úřad tři jihoplzeňské mikroregiony Úslava, Přešticko a Radyně.
• Každý z mikroregionů získal z
Programu stabilizace a obnovy
venkova dotaci ve výši 250 tisíc
korun. Protože je to méně. než
obce požadovaly, bude zbytek
třeba zaplatit ze svého.

Z dvaadvaceti obci, které
sdružuje mikroregion Přešticko, chce hasičům nové vybavení
pořídit
jedenáct.

,,Každá obec zažádala o to, co
její hasiči potřebují. Někdo
vycházkové uniformy, někdo
hadice, dresy nebo ponorné
čerpadlo. Celkem jsme žádali
o 460 a získali jsme 250 tisíc
korun, které mezi obce rozdělíme," uvedla předsedkyně
mikroregionu a starostka z
Řenčí Miloslava Loudová.
Krajský dotační program
ale pomůže hasičům z Plzeňska ještě jinak. Například ve
Starém Smolivci letos plánují
pustit se do první etapy přístavby hasičské zbrojnice, na
což obec získala rovněž 250 tisíc korun. Velice podobnou
akci chtějí podniknout i ve
Vstiši (obci pomůže 29Otisí-

cová krajská
injekce),
k
opravě zbrojnice ve Lhůtě dotované 120 tisíci korun dojde
také v tomto roce, stejně jako
k opravě hasičské nádrže v
Losiné.
Hasiči ze severoplzeňské
Bdeněvsi se ve zbrojnici pustí
do rekonstrukce topeni (dotace - 100 tisíc korun), zbrojnici budou opravovat také
dobrovolníci z Přehýšova nebo Úněšova, kde už se chystají na druhou etapu prací.
Ozdravné kúry se v následujících měsících dočká také
nádrž v Čerňovicích, Hlincích,
Holovousech
a
v
Nekmíří, kde budou upravovat i okoli.

