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Slavnostní předání nového dopravního automobilu jednotce
sboru dobrovolných hasičů obce Lhotka
(Radek Filipovský – velitel JSDH obce Lhotka)
Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Lhotka u Lochovic zapsali do kalendáře
dne 3. 12. 2016 zlatým písmem den s velkým " D ". V tento den se na Lhotecké návsi před hasičskou
zbrojnicí sešlo několik desítek místních občanů, aby byli přítomni slavnostnímu předání nového
zásahového vozidla DA-L1Z Ford Transit.
Toto vozidlo je prvním úplně novým vozidlem, které u nás zaparkovalo. Slavnostního předání
se zúčastnil starosta obce Tomáš Hejduk, který po slavnostním projevu předal hasičům klíčky od
vozu a poděkoval jim za každodenní činnost v obci.
U předání vozidla byli přítomni i zástupci HZS Středočeského kraje z Hořovic, Berouna a
Příbrami a okolních sborů. Na financování dopravního automobilu přispěl Středočeský kraj
prostřednictvím Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, náklady byly kryty rovněž formou
dotace pro jednotky SDH obcí GŘ HZS ČR, přičemž zbylou část prostředků poskytla obec Lhotka.
Dodavatelem vozidla byla firma Vesta Auto. Během předání byl přítomen Stefan Wojdyla,
farář hořovické farnosti, který posvětil jak nový zásahový automobil, tak i repasovanou tatru 148
cas32 a nový prapor SDH, který navrhla a vyrobila firma Martin Janotka Česká Hlava.
V krátkosti kalendářní milníky pro JSDHO Lhotka:
2008 obnovení činnosti jednotky,
2010 zakoupení cisternového vozidla Tatra 148 cas 32 pro činnost jednotky,
2014 rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice,
2016 získání nového vozidla DA-L1Z Ford Transit.
Nové vozidlo DA-L1Z Ford Transit bude zajišťovat vyšší akceschopnost jednotky při její
zásahové činnosti. Kabina automobilu umožňuje převoz celkem 9 osob včetně řidiče. Sedadla jsou
rozdělena do tří řad. Na pravé straně je vozidlo vybaveno posuvnými dveřmi účelové nástavby. Na
kabině je vozidlo osazeno světelnou a zvukovou signalizací, na střeše je umístěno VRZ LED
zábleskového typu. V přední masce je osazen pár zábleskových LED světel. Nad zadními dveřmi
oranžová záblesková alej. V zadní části se nachází dělící přepážka. Na střeše vozu je umístěna
pochozí lávka pro umístění žebříků. Na zadních dveřích hliníkový pevný žebřík pro výstup na lávku.
Na levé přední straně Fordu je umístěna dobíjecí zásuvka Mag Code. V úložném prostoru předního
sedadla dobíječe pro radiostanice a ruční svítilny. Pro komunikaci při zásahu je vozidlo vybaveno
vozidlovou radiostanicí zabudovanou na palubní desce. Dále je vozidlo vybaveno nezávislým
topením a klimatizací. Vozidlo je dlouhé 5 531 mm, široké 2 059 mm a vysoké 2 650 mm. Jeho
provozní hmotnost je 2 232 kg, největší přípustná pak 3 500 kg. Pro automobil byl použit podvozek
Ford Transit Kombi V363 s dvoulitrovým naftovým čtyřválcem o výkonu 96 kW. Převodovka je
manuální, šestistupňová, poháněna jsou kola přední nápravy. Automobil je vybaven tažným
zařízením do 2000kg. Toto vozidlo bude určitě pro nás velkým pomocníkem a velice si vážíme, že
jsme měli možnost ho získat.
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