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Subjek tem
spolupracujícím se SH ČMS
je Česká rada
dětí a mládeže
(ČR DM). Jejím posláním
je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj
dětí a mladých lidí. Své poslání
naplňuje ČRDM tím, že podporuje
mimoškolní výchovu a činnost
svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,
společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost.
ČRDM hájí zájmy svých členů vůči
domácím i zahraničním orgánům,
organizacím a institucím. Česká
rada dětí a mládeže byla založena
v červenci 1998 osmi sdruženími
dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98
členských organizací (mezi nimi
většinu celostátních organizací dětí
a mládeže), představujících kolem
200 000 individuálních členů. Členy
ČRDM jsou sdružení velmi malá
i ta největší, včetně devíti krajských
rad mládeže. Její činnost se dotýká
aktivit Úseku mládeže SH ČMS,
jehož obsahová stránka činnosti
je zaměřena na specifickou oblast
požární ochrany, s cílem vštípit
dětem a mládeži co nejvíce pozitivních návyků z požární prevence
a zároveň je nadchnout pro budoucí
dobrovolnou záchranářskou práci.
Web České rady dětí a mládeže
naleznete na adrese: www.crdm.cz

Očima dětí
I v letošním roce uspořádalo
Okresní sdružení hasičů Ústí nad
Orlicí okresní kolo výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019“. Zapojilo
se 18 mateřských a 16 základních
škol, dále 36 kolektivů mladých hasičů SDH našeho okresu a 2 DDM.
Celkem se účastnilo rekordních 1
126 dětí. Komise složená z členů
Odborné rady prevence a ochrany
obyvatelstva, zástupce Odborné
rady mládeže a učitelky výtvarné
výchovy vybrala 37 vítězných
prací ve 13 kategoriích. Oceněny
byly i 2 práce zvláštní cenou – obrázek „Veselý hydrantík“ od mladé
hasičky ze SDH Helvíkovice a 3D
„Hořící dům“, který vytvořily děti
ze třídy Koťátek z MŠ Výprachtice.
Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo
v sále Hostince U Jana ve Výprachticích ve čtvrtek 11. dubna 2019.
Oceněné přijeli podpořit rodiče,
vedoucí mládeže i učitelky.Velmi
nás potěšil zájem o tuto soutěž
a opět jsme se dozvěděli, jak vidí
činnost hasičů děti. Rozzářené
tváře oceněných dětí a nadšení
jejich doprovodu svědčí o tom, že
i tato forma preventivně-výchovné
činnosti má smysl. Vyhodnocené
práce postoupily do krajského kola
KSH Pardubického kraje.
Jan Růžička, OSH Ústí nad
Orlicí. Redakčně kráceno.

Česko-polské cvičení prověřilo možnosti případné evakuace osob z lanovky na Sněžku (více na straně 6). Foto: mf

Shromáždění starostů OSH ČMS, Přibyslav 13. dubna 2019
společností s vlastnickým podílem SH ČMS. Svůj prostor dostal
i harmonogram přípravy VI. Sjezdu SH ČMS, který se uskuteční
v roce 2020 v moravské metropoli
Brně. Úvodem přítomní ocenili
potleskem i fakt, že jednání doprovázela 100% účast delegátů,
kteří v rámci jednání nezapomněli
ani na připomenutí důležitých

životních jubileí některých z účastníků Shromáždění. Minutou ticha
vzpomněli starostové OSH ČMS
na členy Sdružení, kteří v uplynulém období odešli na věčnost. Ve
zprávě o činnosti SH ČMS za rok
2018 ocenil starosta SH ČMS Jan
Slámečka pevné sepětí hasičského
hnutí s tradicemi a českou státností.
Jednalo se například o skutečnost,
že součástí oslav v kontextu stého
výročí vzniku Československa
se součástí celostátní přehlídky
bezpečnostních složek stali poprvé
v historii i dobrovolní hasiči. „Tyto
oslavy prokázaly, že i v současné
hektické a přetechnizované době
dobrovolní hasiči ctí tradice a jsou
na ně hrdí,“ řekl starosta Jan
Slámečka. Od řečnického pultu
zazněla také pochvalná slova na
adresu organizátorů akce Pyrocar
2018, kterou navštívilo na 40 000
návštěvníků, aby si prohlédli 350
hasičských automobilů, které se
sjely z celé republiky na plochu přibyslavského letiště. Zmínka o akci
Pyrocar 2018 byla samozřejmě
provázena smutnou vzpomínkou
na zesnulého dlouholetého starostu
Sdružení Karla Richtera. Starosta

Rubriku Naši lidé:
Ing. Jiří Henc
...najdete na straně 4

Jan Slámečka s reminiscencí na
historii města Přibyslav, použil
přirovnání ve vztahu k vojevůdci
Janu Žižkovi, který v okolí Přibyslavi zesnul v roce 1424. V jiném
stanu, o 594 let později, zemřel,
obklopen svými spolubojovníky,
Karel Richter… Na Shromáždění
zazněla i přesná čísla, která popisují početní stav členů SH ČMS
k 31. 12. 2018, kdy mělo Sdružení
359 116 členů organizovaných
v 7 662 sborech. Jako potěšující
skutečnosti byly označeny údaje,
ze kterých vyplývá, že plných
74 000 členů Sdružení tvoří ženy,
a velmi se daří i práce s mládeží.
Statistické přehledy prezentovaly
i data z oblasti represe. Počet JSDH
k 31. 12. 2018 byl 6 846. Sloužilo
v nich 68 430 osob, které se v roce
2018 podíleli na řešení 55 000 zásahů (což je jedna třetina ze 182 000
všech evidovaných událostí, které
si vyžádaly zásah hasičů). Jako
velká výzva pro dobrovolné hasičské hnutí pro další období bylo
označeno zapojení SH ČMS do
problematiky řešení klimatických
změn včetně událostí, které iniciuje přetrvávající sucho. V rámci

jednotlivých projednávaných bodů
byl prostor věnován i analýze práce
s mládeží, úspěchům hasičského
sportu, projektům hasičských škol,
novým hasičským uniformám,
výměně hasičských průkazů, péči
o hasičské seniory, problematice
užívání znaku SH ČMS či podpisu
smlouvy o spolupráci s maďarskými hasiči (uskutečnila se v rámci
návštěvy delegace SH ČMS ve slovenské Galantě v únoru t.r. – pozn.
red.) Na Shromáždění byla pro-
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V Centru hasičského hnutí v Přibyslavi se v sobotu 13. dubna 2019
uskutečnilo Shromáždění starostů
OSH ČMS. Na programu byla průběžná zpráva o činnosti SH ČMS
za rok 2018, zpráva o hospodaření
SH ČMS za stejné období i zpráva
o činnosti ÚKRR. Nechyběla ani
výroční zpráva za rok 2018 i prezentace činnosti a hospodaření

vedena volba člena VV SH ČMS
za Kraj Vysočina, kterým se stal
starosta OSH Žďár nad Sázavou
Luboš Zeman. Jak již bylo uvedeno, jednání Shromáždění starostů
OSH ČMS obsahovalo i harmonogram přípravy VI. sjezdu SH ČMS,
který proběhne v červenci 2020
v Brně. „Základy úspěšného sjezdového jednání budou pokládány
již v tomto roce,“ zdůraznil starosta
SH ČMS Jan Slámečka.
Text a foto: Mirek Brát
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