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Žár Flegrejských polí hrozí celé Evropě Hasiči v Jičíně budou slavit
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Hasiči „na síti“Otestujte si své hasičské 
znalosti!

Z historie 
harrachovských hasičů

Uniklý olej ani další podobné látky na silniční komunikace nepatří. Kdo to umí nejlépe uklidit  a nejrychleji odstranit? Hasiči! Foto: mf.

Počet přítomných na jednání převýšil 100 osob. Jednání tak muselo probíhat v rouškách.

Roušku nemuseli používat pouze 
řečníci.

                 Vážení čtenáři  
Hasičských novin, 

titulní strana tohoto čísla, kde 
najdete informace z proběhnuvší-
ho jednání starostů OSH ČMS 
v Přibyslavi, předznamenává, 
že příští měsíce budou etapou 
vedoucí ke konání VI. Sjezdu SH 
ČMS, který proběhne v Brně. Lze 
jen doufat, že podzim a začátek 
zimy nebude tak zásadně ovlivně-
ny pandemickým šířením nemoci 
covid-19, jak tomu bylo na jaře 
tohoto roku. Bohužel, nový koro-
navirus (nebo, jak jsem si přečetl 
na stránkách jednoho SDH: „ten 
neřád virus“) se připomněl i na 
zmíněném přibyslavském jedná-
ní, které bylo, vzhledem k počtu 
účastníků, nutno absolvovat 
v rouškách. Říká se, že Bůh se 
nejvíc směje, když člověk plánuje. 
Nezbývá než doufat, že se svatý 
Florián za dobrovolné hasiče  
„tam nahoře“ trochu přimluví. 

Pěkné léto všem! 
Za redakci Mirek Brát   

V  Centru  hasičského  hnutí 
v Přibyslavi proběhlo 25. července 
2020 jednání Shromáždění staros-
tů OSH ČMS. 
Na programu byla řada důleži-

tých bodů včetně průběžné zprávy 
o činnosti SH ČMS od posledního 
OSH, svolání VI. Sjezdu SH ČMS 
v nově určeném termínu, výroční 
zpráva SH ČMS za rok 2019, zprá-
va o hospodaření SH ČMS za rok 
2019  a  informace  o  hospodaření 
SH ČMS za 1. pololetí roku 2020, 
zpráva  o  činnosti ÚKRR  za  rok 
2019. Nechyběla ani zpráva o čin-
nosti  a  hospodaření  společností 
s  vlastnickým podílem SH ČMS 
za  rok 2019 a za 1. pololetí  roku 
2020. Poslední bod před závěreč-
nou diskuzí byl věnován zajištění 

Letos si HZS Pardubického kraje 
připomíná 20 let od svého vzniku. 
Do statistiky si mimořádně zapisu-
jeme  i  zásahy  jako ptačí  chřipka, 
požár  skládky  ve  Zdechovicích, 
zásahy v souvislosti s koronavirem 
a  povodně. Vzhledem k nouzové-
mu stavu  jsme byli nuceni omezit 
i  návštěvy  dětí  na  pravidelných 
exkurzích  na  stanicích,  nekonaly 
se dny otevřených dveří na našich 
stanicích.  Přijďte  tedy  alespoň 
v srpnu a září na náměstí velkých 
měst  nahlédnout  do moderních 
hasičských vozidel  a  zasoutěžit  si 
s dětmi. Neslavíme totiž sami, sla-
víme spolu s Pardubickým krajem 
a tímto se připojujeme k roadshow, 
kterou kraj pořádá. Začali jsme již 
1. srpna  na náměstí T.G. Masaryka 
v Moravské Třebové. Roadshow 
v Pardubické kraji proběhne i v ná-
sledujících dnech v těchto městech: 
29. srpna – Ústí nad Orlicí, 4. září 
– Pardubice, 12. září – Chrudim.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje

VH sborů a VH okrsků SH ČMS 
2020/2021  (tento  bod  najdete 
detailně  popsán  v  tomto  vydání 
Hasičských novin – pozn. red.). 
S  úvodní  zprávou  na  jednání 

vystoupil  I.  náměstek  starosty 
SH  ČMS  Lubomír  Janeba.  Ten 
zároveň  omluvil  ze  zdravotních 
důvodů  nepřítomného  starostu 
Jana Slámečku a popřál mu brzké 
uzdravení. Náměstek Janeba v ze-

vrubné zprávě popsal a okomento-
val všechny důležité aktivity a čin-
nosti, kterými prošlo Sdružení od 
posledního jednání Shromáždění 
starostů OSH v říjnu 2019. Infor-
moval například i o služební cestě, 
kterou  uskutečnil  se  starostou 
Slámečkou do Vídně k projednání 
návrhu smlouvy o spolupráci SH 
ČMS  a  Všerakouským  svazem 
dobrovolných  hasičů  zastupova-

ným  jeho  prezidentem Albertem 
Kernem.  Zazněla  též  informace 
o  bilanční  tiskové  konferenci  za 
rok 2019, kterou uspořádal Hasič-
ský záchranný sbor ČR. „Na tisko-
vé konferenci zaznělo ocenění, že 
i dobrovolní hasiči jsou vybaveny 
defibrilátory a že  i nadále budou 
pokračovat  dotační  programy, 
které umožňují  výstavbu nových 

I. Valné hromady sborů 
–  valné hromady  sborů musí být 

ukončeny nejpozději do 31. ledna 
2021

–  organizační  zajištění  valných 
hromad sborů včetně delegování 
zástupců OSH, případně vyžá-
dání účasti zástupců KSH a VV 
SH ČMS je v plné kompetenci 
příslušných výkonných výborů 
OSH

–  výkonné výbory OSH zajistí, aby 
vyplněná  „Hlášení  o  činnosti 
SDH za rok 2020“ byla odevzdá-
na v  takovém  termínu  (nejlépe 
bezprostředně po konání VH), 
aby „Hlášení o činnosti OSH za 
rok 2020“ byla předána kanceláři 
SH ČMS nejpozději do 28. února 
2021. Na  jednání valných hro-
mad sborů doporučujeme mimo 
jiné: 

a) projednat zprávu o činnosti sboru 
za rok 2020 

b)  projednat  zaměření  činnosti 
sboru na rok 2021 

c)  informovat o jednání VI. sjezdu 
SH ČMS, včetně přijatých závě-
rů tohoto jednání 

d)  podat informace z jednání roz-

V Přibyslavi proběhlo jednání 
Shromáždění starostů OSH ČMS  

(dokončení na str. 7)

hodovacích orgánů OSH, KSH 
a SH ČMS v roce 2020 

e)  projednat cíle a záměry OSH pro 
rok 2021,  do  jehož působnosti 
sbor patří a  tyto zapracovat do 
podmínek činnosti sboru v místě 
konání valné hromady 

II. Valné hromady okrsků 
–  valné hromady okrsků musí být 

ukončeny nejpozději do 28. úno-
ra 2021

–  výkonný  výbor  OSH  přijme 
v přípravě těchto jednání  tako-
vá opatření,  aby  jednání všech 
valných hromad okrsků byl pří-
tomen,  alespoň  jeden zástupce 
výkonného výboru OSH 

–  na jednání valných hromad okrs-
ků  doporučujeme, mimo  jiné 
nutné záležitosti, projednat stej-
né okruhy problematiky,  které 
jsou doporučovány k projednání 
ve sboru (viz bod I.), s řešením 
problematiky daného okrsku 

–  na jednání valných hromad okrs-
ků  doporučujeme  informovat 
o  jednání VI.  sjezdu SH ČMS 
a  přijatých  závěrech  z  tohoto 
jednání.

Zabezpečení valných hromad sborů 
a valných hromad okrsků 

SH ČMS 2020/2021
Jednání Shromáždění starostů OSH dne 25. 7. 2020 schválilo 
následující dokument:

20 let hasičů 
Pardubického kraje


