
V Pardubicích se uskuteční 5. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Hitrádio MAGIC | 3.7.2015 | 17:00 | Pořad: Zprávy | Téma: Samospráva 

moderátor 

-------------------- 

V Pardubicích se o víkendu uskuteční pátý sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dorazí na něj i premiér 

Bohuslav Sobotka a další představitelé vlády. Velkou událost si nenechá ujít ani hejtman Pardubického kraje Martin 

Netolický. 

 

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje 

-------------------- 

Jsem velmi mile potěšen, že si dobrovolní hasiči vybrali pro svůj sjezd právě Pardubice, protože pro nás je to také 

možnost prezentovat jak město, tak kraj. 

 

moderátor 

-------------------- 

Sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska bude v sobotu a v neděli probíhat v pardubickém Domě hudby. 

 

Chrudimskem projela kolona historických hasičských vozů 

Orlický deník | 4.7.2015 | Rubrika: Orlicko/u nás doma | Strana: 8 | autor: (man) | Téma: Samospráva 

Čestné hlášení přijal ve čtvrtek v Chrudimi starosta města Petr Řezníček 

 

Chrudimsko - Pátek byl třetím a závěrečným dnem Propagační jízdy hasičů, kterou pořádalo Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska. 

Ve středu dorazil konvoj historických hasičských vozidel ze svitavského okresu na Chrudimsko, kde se před cílem své 

aktuální etapy ve Skutči krátce zastavil také v Proseči. "Jsem rád, že se tímto způsobem připomíná práce hasičských 

dobrovolníků, kteří vykonávají svoji záslužnou činnost bez ohledu na volný čas. Jejich role je nezastupitelná. Vždyť 

jsou to často právě oni, kteří bývají třeba u některých dopravních nehod nebo požárů ještě před příjezdem záchranky 

a hasičských profesionálů," připomněl starosta Proseče Jan Macháček. 

Cesta kolony vozidel ve čtvrtek pokračovala zastávkami v dalších městech a obcích. Ránovyjela z Luže a krátce po 

poledni se objevila také v Chrudimi, kde přijal čestné hlášení hasičů starosta města Petr Řezníček. Nanáměstípak 

došlo i na křest hasičské kroniky, jehož se zhostil 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Vozidla 

poté pokračovala přes Slatiňany, Lukavici, Svídnici, Licibořice a Křižanovice do zastávky v Liboměřicích a poté ještě 

přes Kovářov do Seče, kde se jízda uzavřela. 

V pátek ráno se vozidla vydala ze Seče do Heřmanova Městce, odkud zamířila na Pardubicko. 

 

Foto popis| HORNÍ TŘI SNÍMKY dokumentují zastávku kolony hasičských aut v Chrudimi. Malý hasič na třetím 

snímku je členem požárního útoku, který se krátce prezentoval na Resselově náměstí. Dolní tři snímky pocházejí ze 

zastávky hasičů v Proseči. 

Region| Východní Čechy 

 

Pragovka hasičů zamířila na jejich sjezd 

Mladá fronta DNES | 4.7.2015 | Rubrika: Kraj Pardubický | Strana: 1 | autor: (jah) | Téma: IZS 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska sněmuje v sobotu a v neděli v Pardubicích. Čtyři stovky delegátů přijede 

pozdravit i premiér a ministr vnitra. Svůj pátý sjezd hasiči oslavují propagační jízdou stařičkého vozu značky Praga z 

roku 1934. Od ostravské radnice vyjel v pondělí 29. června. Historický automobil je exponátem Centra hasičského 

hnutí v Přibyslavi. S vozem hasiči projeli dva kraje, Pardubický je třetím. Od vjezdu pragovky na území kraje provází 

tento model další historický vůz Škoda R4 z roku 1926 ze stáje dobrovolných hasičů v Křižanovicích. Včerejší trasa 

spanilé jízdy vedla ze Seče přes Přelouč a Kladruby do Pardubic. Snímek zachycuje zastávku ve Starém Máteřově, 

kde hasiči při této příležitosti uspořádali malou slavnost s hudbou. 

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 
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Starostou dobrovolných hasičů je znovu Karel Richter 

Chrudimský deník | 7.7.2015 | Rubrika: Pardubický kraj | Strana: 2 | autor: (sejk) | Téma: IZS 

Celostátní sjezd dobrovolných hasičů v Pardubicích vybíral svého starostu na dalších pět let. Návštěvou jej poctily i 

vládní špičky 

 

Pardubice - Celostátní sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska našel tuto sobotu v Pardubicích svého starostu 

na dalších pět let. Svůj post obhájil Karel Richter. 

Jako vítěz vzešel až z volby v druhém kole. Ve funkčním období už obhájil svůj post počtvrté. Sjezd dobrovolných 

hasičů do Pardubic přijela uvést jízda veteránu stříkačky Praga RN, která původně jezdila v Semtíně a Volči. 

Velkou událostí na samotném sjezdu pak byla i přítomnost vysokých vládních činitelů. V dějinách sjezdu dobrovolných 

hasičů se tak stalo vůbec poprvé. 

"Oceňuji zejména to, že poprvé v dějinách sjezdu jej návštěvou poctila vládní delegace. Kromě premiéra Bohuslava 

Sobotky do Pardubic zamířil ministr financí Andrej Babiš, ministr vnitra Milan Chovanec, místopředseda vlády Pavel 

Bělobrádek ale i řada poslanců a senátorů. Je to pro nás dokladem toho, jak vysoce je ceněná práce dobrovolných 

hasičů," uvedl pro Deník Karel Richter. 

 

Pomoc vlády vítá 

"Vláda ústy pana premiéra velice kladně zhodnotila naši činnost a snad už v září se tak zřejmě každý dobrovolný 

hasič dozví, kolik peněz obdržíme na tu či onu činnost. Chceme aby především ti chlapi v jednotkách dobrovolných 

hasičů, ti kteří vyjíždějí pomáhat občanům, měli odpovídající podmínky pro svou činnost. Aby byli zabezpečeni v 

případě úrazu či nemoci vzniklé při zásahové činnosti, aby měli stoprocentní nemocenskou. Dělají přeci jen něco nad 

rámec svých pracovních povinností. Chceme, aby k nim zaměstnavatelé byli vstřícní a požádali jsme proto vládu, aby 

zvážila určité úlevy zaměstnavatelům i hasičům, které by přispěly ke stabilizaci těchto jednotek. Je to práce velice 

náročná a aby někdo trpěl za to, že jel zachraňovat ať už hodnoty nebo i lidské životy a byl pak šikanován v 

zaměstnání, to si takováto chlapská práce nezaslouží," nastínil své přání Karel Richter. Zdůraznil také, že prioritou je 

především získat pro hasiče od základu nejnutnější zabezpečení - pracovní i sociální. 

Starosta dobrovolných hasičů rovněž připomněl, že role sborů je i součástí každodenního života v obcích. "Kvitujeme, 

že si vláda uvědomuje tíhu práce, kterou dobrovolní hasiči odvádějí. Mnohde jsou dobrovolní hasiči například při 

lokálních povodních jedinou záchranou každého starosty obce, protože jsou jediní, kdo jsou na místě a pracují ne osm 

hodin, ale tolik, kolik je třeba. A na mnoha místech jsou hasiči i jakýmisi strážci kultury. Staráme se také o více než 

padesát tisíc mladých hasičů," sdělil Richter. 

 

Volby v Pardubicích směrovaly "dobráky" na příštích pět let 

Pardubický deník | 7.7.2015 | Rubrika: Pardubicko - u nás doma | Strana: 8 | autor: (sejk) | Téma: IZS 

Čtyři sta delegátů dobrovolných hasičů zamířilo do Pardubic na volby svého vedení 

Pardubice - Krajské město v sobotu hostilo sjezd dobrovolných hasičů z celé republiky. Za krajské dobrovolné hasiče 

tento sjezd zhodnotil Josef Bidmon, starosta Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje. 

"S přípravou sjezdu jsem naprosto spokojen. Průběh sjezdu hodnotím jako velice přátelský. Překvapila mne jednak 

úžasná atmosféra a návštěva představitelů vlády. Nečekali jsme až takový zájem o dobrovolné hasiče. Je vidět, že ta 

naše pětiletá práce se zúročuje ve prospěch hasičstva v celé republice," shrnul Josef Bidmon. 

"V této chvíli je pro mě nejdůležitější to, že věřím, že se změní legislativa ve prospěch zasahujících hasičů. Velice mě 

potěšila zpráva, že se uvažuje i o mzdové podpoře pro pracovníky okresních a krajských sdružení," dodal k 

výsledkům sjezdu šéf krajských "dobráků". 

Celostátní vedení Výsledky pardubického sjezdu: Pět náměstků starosty. Zvoleni byli: Richard Dudek, Monika 

Němečková, Jan Slámečka, Lubomír Janeba a Jaroslav Salivar. Předseda Ústřední kontrolní revizní rady: Jan 

Bochňák. 

 

Volby v krajích Prahu ve výkonném výboru (VV) zastupuje Antonín Maděra a v ústřední kontrolní revizní radě (ÚKRR) 

Karel Barcuch. Středočeský kraj ÚKRR Antonín Vovsík. Jihočeský kraj VV Alois Pazdera a ÚKRR Pavel Lamoš. 

Plzeňský kraj VV Václav Hulec a ÚKRR Jan Kumpán. Karlovarský kraj VV Richard Kejmar a ÚKRR Martin 

Bělohlávek. Ústecký kraj VV Jiří Henc a ÚKRR Jaroslav Říha. Liberecký kraj VV Jiřina Brychvi a ÚKRR František 

Malý. Královéhradecký kraj VV Jiří Orsák a ÚKRR Dagmar Bittnerová. Pardubický kraj VV Josef Bidmon a ÚKRR 

Josef Dvořák. Kraj Vysočina VV Jan Slamečka a ÚKRR Vladislav Štefl. Jihomoravský kraj VV Ludvík Procházka a 

ÚKRR Bohumil Biegler. Olomoucký kraj VV Jiří Zips a ÚKRR Josef Jemelka. Zlínský kraj VV Stanislav Pumprla a 

ÚKRR Josef Juráň. Moravskoslezský kraj VV Leo Kuběna a ÚKRR Jan Bochňák. 
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Dobrovolní hasiči dostanou víc peněz 

ČRo Pardubice | 7.7.2015 | 17:00 | Pořad: Události regionu | Téma: IZS 

Ota GUTWIRTH, moderátor 

-------------------- 

Dobrovolní hasiči dostanou víc peněz. Vláda připravuje nový fond na jejich podporu. Na celostátním sjezdu v 

Pardubicích to řekl premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Celkem mají mít spolky k dispozici čtyři sta milionů. Polovinu 

by dal stát, o zbytek se mají podělit kraje a obce. Pardubický hasič Aleš Janda potvrdil, že Pardubický kraj 

dobrovolným jednotkám pomáhá pravidelně. 

 

Aleš JANDA, pardubický hasič 

-------------------- 

Pardubický kraj pomáhá, v minulých letech dostala naše jednotka dotaci na vybavení. Peníze se dají najít v rozpočtu 

obce a jak je to i pro jednotku i pro sbor, pro to občanský sdružení. 

 

 

Primátor Pardubic ocenil práci dobrovolných hasičů 

parlamentnilisty.cz | 7.7.2015 | Rubrika: Obce voličům | Strana: 0 | autor: PV | Téma: IZS 

Dojezdem do cíle na Pernštýnské náměstí ukončila v pátek 3. července svou propagační misi napříč republikou 

stařičká hasičská pragovka. Právě její příjezd symbolicky odstartoval V. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska. Během úvodního ceremoniálu dekoroval primátor Pardubic Martin Charvát několik praporů dobrovolných 

hasičů a také hasičů HZS Pardubického kraje. 

 

O den později, v sobotu, pak primátor pozdravil v pardubickém Domě hudby na 300 dobrovolných hasičů, kteří na 

sjezd dorazili z celé České republiky, a ocenil jejich obětavou práci. 

 

"Kde bychom byli my, primátoři a starostové, při nebezpečných vichrech, sněhových kalamitách či přívalových deštích 

a záplavách, kdy v mnoha případech jsou "dobráci" jedinou organizovanou složkou, která je schopna s živly bojovat. 

Jako táta dvou synů oceňuji vaši práci s dětmi a mladými lidmi. Mnozí díky vám pochopí, že heslo "Bližnímu ku 

pomoci" není prázdná fráze," řekl primátor Martin Charvát. 

článek na webu 

 

Dobrovolní hasiči z celé republiky se sjeli do Pardubic. Přijel i premiér 

(5.7.2015)  

Pardubice – V pardubickém Domě hudby se o víkendu uskutečnil V. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska (SHČMS). Na tomto vrcholném setkání se mimo jiné uskutečnila volba starosty, jeho náměstků a 

dalších republikových funkcionářů. Setkání největší zájmové organizace v České republice byl přítomen mimo 

jiné také předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr vnitra Milan Chovanec či hejtman Pardubického kraje 

Martin Netolický, který z rukou starosty SHČMS převzal Řád svatého Floriána, který je nejvyšším 

vyznamenáním pro nehasiče. 

 „Jsem velice rád, že si dobrovolní hasiči vybrali náš kraj a město Pardubice pro svůj pátý sjezd. O významu sjezdu 

svědčí také to, že se jej zúčastnili představitelé vlády. Je to ukázka toho, že si současná vládní koalice, ale také 

zástupci krajů, měst a obcí váží činnosti dobrovolných hasičů nejen v rámci IZS ale především jako organizátoři 

množství kulturních a společenských akcí na venkově,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Pro nás je pořádání sjezdu 

šancí ukázat zázemí kraje a krajského města,“ dodal hejtman Martin Netolický.  

Ten bezprostředně po své úvodní řeči převzal z rukou starosty SHČMS Řád svatého Floriána. „Je mi ctí převzít na 

celostátním sjezdu toto ocenění, které je především ukázkou dobré spolupráce mezi krajem a dobrovolnými hasiči,“ 

uvedl k ocenění hejtman Martin Netolický. 
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Premiér Sobotka se setká se zástupci hasičů a zúčastní se Večera lidí dobré vůle na 
Velehradě 
parlamentnilisty.cz | 2.7.2015 | Rubrika: Politici voličům | Strana: 0 | autor: PV | Téma: Samospráva 

V sobotu 4. července 2015 navštíví předseda vlády Bohuslav Sobotka V. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska v Pardubicích. Následně zavítá do obce Šošůvka, kde se koná oslava 120 let výročí založení sboru 
dobrovolných hasičů. Na Velehradě se poté premiér zúčastní slavnostního Večera lidí dobré vůle, konaného u 
příležitosti oslav státního svátku Cyrila a Metoděje. 
 
V Pardubicích bude spolu s ministrem vnitra Milanem Chovancem, hejtmanem Pardubického kraje Martinem 
Netolickým a dobrovolnými hasiči diskutovat o možnostech finančních příspěvků na činnost těchto sdružení. 
Součástí programu na Velehradě je pak například Modlitba za vlast v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Cyrila a Metoděje. 
 
Termín 
 
4. července 2015 
 
Program Pardubice 
 
08.30 - příjezd předsedy vlády na V. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
 
10.05 - projev předsedy vlády 
 
10.45 - tisková konference 
 
Místo: Dům hudby, Sukova 1260, Pardubice Šošůvka 

  

 

 

Chrudimskem projíždí kolona historických hasičských vozů 
Chrudimský deník | 3.7.2015 | Rubrika: Chrudimsko | Strana: 3 | autor: (man) | Téma: Samospráva 

Čestné hlášení přijal včera v Chrudimi starosta města Petr Řezníček 

 

Chrudimsko - Dnešek je třetím a závěrečným dnem Propagační jízdy hasičů, kterou pořádá Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska. 

Ve středu dorazil konvoj historických hasičských vozidel ze svitavského okresu na Chrudimsko, kde se před 

cílem své aktuální etapy ve Skutči krátce zastavil také v Proseči. "Jsem rád, že se tímto způsobem připomíná 

práce hasičských dobrovolníků, kteří vykonávají svoji záslužnou činnost bez ohledu na volný čas. Jejich role je 

nezastupitelná. Vždyť jsou to často právě oni, kteří bývají třeba u některých dopravních nehod nebo požárů ještě 

před příjezdem záchranky a hasičských profesionálů," připomněl starosta Proseče Jan Macháček. 

Cesta kolony vozidel včera pokračovala zastávkami v dalších městech a obcích. Ráno vyjela z Luže a krátce po 

poledni se objevila také v Chrudimi, kde přijal čestné hlášení hasičů starosta města Petr Řezníček. Na náměstí 

pak došlo i na křest hasičské kroniky, jehož se zhostil 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. 

Vozidla poté pokračovala přes Slatiňany, Lukavici, Svídnici, Licibořice a Křižanovice do zastávky v Liboměřicích 

a poté ještě přes Kovářov do Seče,kde se včerejší jízda uzavřela. 

Dnes ráno se vozidla vydala ze Seče do Heřmanova Městce, odkud zamíří dále k sousedů mna Pardubicko. 
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