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Hasiči „na síti“Otestujte si své 
hasičské znalosti

Pozvánka do Muzea 
České hasičské jednoty

Neutopte si ve zbytku roku 2020, ani v novém roce 2021 svoje motoristické štěstí! Jinak přijdou ke slovu hasičtí potápěči... foto mf

Vážení čtenáři Hasičských novin, 
dovolte mi, abych vás pozdravil v ad-

ventním čase a popřál vám i vašim nej-
bližším klidné vánoční svátky i úspěšný 
vstup do nového roku 2021. O tom, jak 

a čím byl letošní rok poznamenán, netřeba 
se obšírněji rozepisovat. O to důležitější 
je pečovat o uchování základních hodnot, 
které právě v předvánočním čase krystali-
zují. Může to být tolerance, pokora, pocit 

sounáležitosti jedince s celkem, vzájemné 
porozumění. S příchodem nového roku 
pak naděje, optimismus, důvěra ve vlastní 
síly i vědomí, že na případné problémy 
nikdy nejste sami. Americký prozaik 
Mark Twain jednou napsal: Nejjistější 
místo, kde naleznete pomocnou ruku, 
je na konci vašeho ramene. Možná však 
břitký glosátor neznal tak dobře hasiče, 
kteří jsou vždy ochotni poskytnout po-
mocnou ruku všem, kteří to potřebují. 
Budeme se i nadále snažit, aby Hasičské 
noviny v novém roce 2021 šířily to nej-
lepší z tradic hasičského dobrovolnictví, 
přinášely zajímavé informace o hasičích 
a pro hasiče. Kromě klasického tištěného 
vydání pro vás v roce 2021 připravujeme 
i možnost předplatného elektronického 
vydání novin. Ať už na papíře, monitoru 
počítače či displeji mobilního telefonu, 
stále to budou noviny o těch, co dokážou 
nabídnout pomocnou ruku i v těch nejtěž-
ších situacích. 

Krásné Vánoce a úspěšný vstup do 
roku 2021! 

za redakci Hasičských novin 
přeje Mirek Brát 

Vážené členky a členové SH ČMS,
Vážené sestry a bratři, přátelé.

Vzhledem k tomu, že probíhající ko-
ronavirová epidemie a s tím související 
přijatá vládní a ministerská opatření 
ovlivňují přípravu a průběh valných 
hromad sborů a okrsků SH ČMS, 
vydává starosta SH ČMS následující 
stanovisko:

1)  Konání valných hromad sborů 
a okrsků SH ČMS DOPORUČUJE-
ME, vždy až po rozvolnění vládou 
ČR přijatých opatření, vztahující 
se na předpokládanou účast členů 
a hostů na jednání dané valné hro-
mady.

2)  Při přípravě a samotném jednání po-
stupovat dle materiálu schváleného 
SS OSH dne 25. 7. 2020 pod názvem 
„Zabezpečení valných hromad 
sborů a valných hromad okrsků SH 
ČMS (2020/2021).“ Neprojednán 
zůstane pouze doporučený bod 
jednání „Informace o jednání VI. 
sjezdu SH ČMS, včetně přijatých 
závěrů“.

3)  Dále dle lhůt určených příslušným 
OSH odeslat „Hlášení o činnosti 
za rok 2020“, projednané dle „roz-
volňovacích podmínek“ vedením 
nebo výborem sboru, podepsané 
starostou sboru, s dodatečným pro-
jednáním na valné hromadě sboru.

4)  Taktéž dle lhůt určených příslušným 
OSH odvést na účet OSH za sbor 
příslušnou finanční částku (viz. 
stanovy SH ČMS Čl. 73, odst. 8).

5)  Dále splnit povinnost odevzdání 
účetních uzávěrek v zákonném 
termínu s podpisem statutárního 
orgánu (povinnost platí bez výjim-
ky).

Vážené hasičky a hasiči, sestry a bratři,
velmi nás mrzí, že daná situace 

komplikuje váš osobní i profesní život 
a výrazně omezuje naše spolkové 
aktivity. 

Jsme přesvědčeni, že tak, jak se nám 
podařilo s vaší pomocí, řešit drtivou 
většinu nástrah koronavirové epide-
mie, tak se nám bude dařit racionálně 
vyřešit i všechny další nesnáze, které 
současná doba přináší.

Počítáme opět s vaší pomocí, které 
si nesmírně vážíme a za kterou Vám 
upřímně děkujeme.

Jan Slámečka
 starosta SH ČMS v.r.

Českou radu dětí a mlá-
deže povede i nadále 
její současný předseda 
Aleš Sedláček. Rozhodlo 
o tom 69 hlasů delegátů 
a delegátek 52. Valného 

shromáždění ČRDM 19.listopadu 2020. 
Z jejich vůle bylo pro další funkční období 
rovněž nově jmenováno Představenstvo 
ČRDM, jehož členem se stal i Ondřej 
Vojta z SDH Dolní Měcholupy. Delegáti 
mj. odhlasovali přijetí tří nových členských 
organizací – jde o spolky Vodní záchran-
ná služba ČČK, Mladí chovatelé zvířat 
a Fakescape. Kvůli protiepidemickým 
opatřením se valné shromáždění konalo 
online, formou videokonference. V rámci 
České rady šlo o „premiéru“, s níž nebyly 
zkušenosti. A napoprvé to „klaplo“. Velké 
poděkování za skvělý průběh náleží nejen 
předsedovi a členům Představenstva, ale 
i řediteli kanceláře ČRDM Ondřeji Šejtko-
vi. SH ČMS na valném shromáždění zastu-
povali Bc. Josef Orgoník a Ondřej Vojta.

Monika Němečková 

Valné shromáždění 
České rady dětí a mládeže


