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Hasiči „na síti“Otestujte si své 
hasičské znalosti

Pozvánka do Hasičského 
muzea v Letohradě-Kunčicích

Regionální soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod proběhla ve Dvoře Králové nad Labem. Foto mf.

Ve dnech 11.–12. září se usku-
tečnil v Karolince opakovací mo-
tivační kurz pro déle pracující 
instruktory programu HASÍK ve 
Zlínském kraji. Vybrané instruk-
tory přivítal krajský ředitel plk. 
Ing. Vít Rušar. Po jeho úvodním 
proslovu se střídaly bloky, které 
vedl lektorský tým z Bruntálu, 
koordinátor programu a samotní 
instruktoři. Vzhledem ke zhoršené 
epidemiologické situaci se kurzu 
nemohli zúčastnit zástupci dalších 
krajů, kde program rovněž běží. 
Zlínský kraj se přidal k programu 
po Moravskoslezském, Olomouc-
kém a Jihomoravském kraji jako 
čtvrtý v pořadí. Nyní výukový 
program v různých intenzitách 
funguje v deseti krajích. Všichni 
přítomní mohli zavzpomínat na 
začátky programu v našem kraji 
v roce 2009. O jeho start se za-
sloužila tehdejší krajská ředitelka, 
nynější ombudsmanka HZS ČR, 
doktorka Jarmila Čičmancová. 
V roce 2012 se do této formy pre-
ventivně výchovné činnosti zapojili 
i dobrovolní hasiči. Ti nyní působí 
především v částech našeho kraje, 
kde není stanice profesionálních 
hasičů. 

Za uplynulých deset let proběh-
lo celkem pět kurzů, ze kterých 
vzešlo 107 instruktorů. Aktivních 
je jich v současnosti necelá polo-
vina. Spolu s maskotem programu 
drakem HASÍKem uskutečnili za 
tuto dobu 968 návštěv základních 
škol v celém kraji a proškolili zde 
více než 53 000 dětí ve druhých 
a šestých třídách.

por. Ing. Adam Fuksa, 
HZS Zlínského kraje,

preventivně výchovná činnost

V letošním roce si jubileum 90 
let existence hasičského dobrovol-
nictví připomněli i v Horní Datyni 
(část města Vratimov v okrese 
Ostrava -město).  

V záznamech, které má výbor 
SDH zachovány, je uvedeno, že 
s návrhem možnosti založení 
hasičského sboru přišel občan 
Antonín Špetík spolu s panem 
Josefem Tomisem 15.února 1925, 
kdy se sešlo 14 občanů a došlo 
k realizaci této myšlenky. Bylo 
vysvětleno poslání hasičstva a byl 
ustaven přípravný výbor. Nadešel 
den 26.dubna 1925, kdy byla svo-
lána schůze, kde se přihlásilo 26 
občanů za členy sboru a byl zvolen 
výbor.  Nově ustavený hasičský 
sbor a jeho výbor tu ovšem stál 
bez finančních prostředků, bez ja-
kékoliv výzbroje a hasícího nářadí. 

V roce 1926 uvažoval již výbor 
o zakoupení větší ruční stříkačky. 
Ovšem, kvůli finančním limitům  
bylo možno zakoupit jen starší 
stříkačku S novou technikou při-
šla i nová starost, kde ji bezpečně 
umístit. V roce 1927 však měla 
jednotka již 70 členů a hodnota 
majetku byla stabilní. 

S využitím zdroje 
SDH Horní Datyně

Desáté výročí 
projektu Hasík 

ve Zlínském kraji

SDH Horní 
Datyně – 95 let 
existence sboru

Z jara odložené volební shro-
máždění delegátů SDH okresu 
Žďár nad Sázavou se uskutečnilo 
o posledním srpnovém víkendu 
v Domě kultury ve Žďáru. Celkem 
204 delegátů z 258 zvolených 
na valných hromadách SDH, 
zhodnotilo činnost dobrovolného 
hasičstva na Žďársku v uplynu-
lém pětiletém volebním období. 
Nižší účast – 83 % – byla tento-
krát ovlivněna nepříznivou epi-
demiologickou situací a jednání 
v sále se konalo v rouškách se 
zakrytými dýchacími cestami. 
Přesto pozvání přijala řada hostů 
– delegaci krajského úřadu vedl 
poslanec PS PČR a hejtman Kraje 
Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, 
přítomni byli představitelé Inte-
grovaného záchranného systému 
Kraje Vysočina – ředitel HZS plk. 
Mgr. Jiří Němec, ředitelka ZZS 
Ing. Vladimíra Filová, náměstek 
okresního ředitele Policie ČR 
plk. Mgr. Jan Kostečka. Delegaci 
ústředí SH ČMS vedl starosta 
Jan Slámečka v doprovodu svého 
1. náměstka Lubomíra Janeby. 

Pozvání přijali i starostové měst 
– Žďáru nad Sázavou, Bystřice 
n. P., Velké Bíteše a přítomní byli 
další významní hosté. V tajných 
volbách bylo zvoleno na období 
2020 –2025 vedení okresního 
sdružení a to téměř beze změn. 
Do funkce starosty OSH byl po 
čtvrté za sebou opětovně zvolen 
Luboš Zeman, do funkcí náměstků 
delegáti zvolili Miroslava Jágrika, 
Jana Slámečku a Antonína Teplé-

Dobrovolní hasiči na Žďársku si zvolili okresní vedení
ho. Zvoleno bylo dalších 10 členů 
výkonného výboru, nominaci 
obdrželo dalších 6 členů VV; tito 
byli na ustavujícím zasedání 11. 
září zvoleni do funkcí vedoucích 
odborných rad (represe, prevence, 
mládeže, vnitro organizační, pro 
historii a Zasloužilých hasičů). 
Kontrolní a revizní radu poveden 
opět Stanislav Kříž, zvoleno byla 
dalších 6 členů této rady. Delegáti 

zvolili i 13 zástupců pro volební 
jednání krajského sdružení Kraje 
Vysočina (uskuteční se ve Žďáru 
n. S. 8. října) a 11 delegátů na VI. 
sjezd SH ČMS, který se uskuteční 
12. 12. 2020 v Brně. Do těchto 
voleb hasiči ze Žďárska vysílají 
i své zástupce – Luboš Zeman 
obdržel nominaci pro volbu repub-
likového náměstka, Jan Slámečka 
do funkce člena VV SH ČMS 

a starosty krajského sdružení. 
Nominováni byli i funkcionáři 
pro ústřední a krajské odborné 
rady. V průběhu jednání byl také 
vyhlášen nejlepší sportovní výkon 
roku 2019 – putovní pohár s por-
trétem čestného starosty OSH Jana 
Dřínka převzala Marika Mašková 
u SDH Ruda, která v žákovské 
kategorii na soutěži Ostravsko – 
Beskydské „šedesátky“ zaběhla 
čas 14,30 s. Předáno bylo i dal-
ších devět výkonnostních tříd pro 
úspěšné hasičské sportovce za 
výkony v roce 2019. V přijatém 
usnesení byl delegáty doporučen 
ke schválení na sjezdovém jednání 
„Program činnosti dobrovolného 
hasičstva do roku 2025“ a schválili 
stanovisko k návrhu změn Stanov 
SH ČMS. 

V závěru jednání všem přítom-
ných poděkoval za projevenou dů-
věru starosta OSH Luboš Zeman 
a poděkoval celé členské základně 
za jejich dobrovolnou práci na 
Žďársku, která v rámci ČR patří 
mezi nejúspěšnější a nejlépe hod-
nocené.

Dne 21. září 2020 předali zá-
stupci městské část i Praha 2 
finanční dar pražským hasičům na 
dvoře centrální stanice. Z rukou 
starostky Jany Černochové a rad-
ního pro bezpečnost Michala Zuny 
si symbolický šek na 66.000 korun 
převzal ředitel pražských hasičů 
plk. Luděk Prudil. Finanční část-
ka částečně pokryje náklady na 
nákup profesionálního, robustního 
motorového člunu pro záchranu 
osob, který bude sloužit hasičům 
na centrální stanici v rajónu Prahy 
2. Člun je lehký a umožňuje dob-
rou manipulaci. 

Městská část Praha 2 poskytuje 
finanční dar HZS hl. m. Prahy 
pravidelně každý rok.

Luboš Zeman

Z jednání volebního shromáždění delegátů

Dar na 
nákup člunu


