Vážení bratři a sestry,

protože 31. prosince letošního roku odcházím do důchodu, dovolte mi, abych se tímto
dopisem s vámi rozloučil, tedy alespoň jako ředitel HZS Královéhradeckého kraje územního
odboru Náchod.
Když jsem v roce 1974 nastupoval jako hasič do Náchoda, ani mne nenapadlo, že zůstanu
profesionálním hasičem až do důchodu. Konečně, že budu ředitelovat víc než 20 let. Asi jsem
měl štěstí na dobu, kdy změny ve společnosti byly pro hasiče poměrně příznivé. Mohl jsem
být tedy u toho, když jsme řešili spoustu problémů např. systém spojení, zřizování
technických automobilů pro zásahy u dopravních nehod, nebo zavedení systému do zásahů ve
výškách a nad volnou hloubkou. Jako první jsme ve spolupráci s GŘ HZS ČR řešili letecké
hašení, pořádali první kurzy tzv. „hasiče“, a v neposlední řadě jsme řešili i budování nových
hasičských stanic. Vždy jsem byl hrdý i na naše dobrovolné hasiče, mezi kterými jsem našel
řadu přátel, a se kterými jsme společně dokázali vytvořit „armádu“ schopných lidí, ochotných
vždy řešit všemožné problémy.
Zřejmě jsem měl i štěstí na své nadřízené, ať to byl již přednosta okresního úřadu Ing.
Lubomír Šmída, nebo generální ředitelé HZS ČR, zejména genmjr. Ing. Miroslav Štěpán,
který pro náš okres, potažmo kraj, udělal víc, než většina lidí ví. Na posledním shromáždění
starostů zazněla pochvala za podmínky, které jsou pro odbornou přípravu na učilišti ve
Velkém Poříčí. A právě genmjr. Ing. Štěpán se významně zasloužil o vybudování areálu
stanice ve Velkém Poříčí. Jsem rád, že kandiduje do Senátu Parlamentu ČR, protože kdo jiný
by dokázal lépe hájit zájmy jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů, kteří nemají již
prakticky 10 let svého zástupce v parlamentu. Vždyť právě on prosadil novou legislativu,
stabilizoval plošné rozmístění jednotek, zlepšil podmínky pro práci profesionálních hasičů,
prosadil dotační programy pro jednotky SDH a mnohé další. V době jeho působení ve funkci
generálního ředitele jsem byl občas svědkem jeho kritiky, hlavně z řad odborářů. Protože na
nadřízené se lehko nadává, měl jsem i já chuť přidat se. Vždy jsem si ale uvědomil, že vlastně
nemám proč. Měl jsem tu čest poznat genmjr. Ing Štěpána i jako člověka, a proto nemám
určitě žádný problém s podporou jeho kandidatury. V současné situaci, ale ani v blízké
budoucnosti totiž nevidím jinou cestu jak prosazovat naše zájmy, než získávat co nejvíce míst
poslanců a senátorů z řad hasičů.
Chtěl bych vám tímto poděkovat za dosavadní spolupráci, popřát Vám i Vašim blízkým
hodně zdraví a štěstí jak v profesním, tak soukromém životě, a těším se, že se s řadou z Vás
budu i nadále setkávat jako dobrovolný hasič.

plk. Bc. Jan Adamec
ředitel územního odboru Náchod

