
Vážené sestry, bratři, milí hosté, vážený pane hejtmane! 

Sešli jsme se opět po roce, abychom zrekapitulovali uplynulé období, a zavzpomínali na léta 

minulá. 

Od našeho posledního setkání v Býšti již uplynul celý rok a  opět se scházíme na přátelském 

setkání nejen s představiteli SH ČMS, ale i s představiteli samosprávy Pardubického kraje 

v čele s panem hejtmanem Radko Martínkem a já všem velice děkuji za přijetí našeho 

pozvání. 

 V uplynulém období jsme zahájili již třetí kapitolu VI. sjezdu SH ČMS, který nám 

stanovil řadu úkolů, včetně přípravy nových stanov. Zalistujeme-li v plánech činnosti, 

můžeme konstatovat, že povětšinou se nám dařilo předsevzaté úkoly splnit. Nyní posuďte 

sami, zda se nám to povedlo. 

 VV KSH a odborné rady se scházely pravidelně v souladu s plány práce, řešily řadu 

důležitých kroků. Přípravu okresních a krajských setkání, včetně naší účasti na 

mezinárodních akcích. O své činnosti informujeme celou členskou základnu, ale i naše 

příznivce na našich webových stránkách a samozřejmě i prostřednictvím tisku Pardubického 

kraje. Spolupráce s Pardubickým krajem a s HZS Pardubického kraje je na výborné úrovni a 

za to patří všem velké poděkování. 

Sestry a bratři, 

Celá naše činnost v uplynulém období je provázena především tím, že neustále narážíme na 

překážky vytvořené složitou ekonomickou situací. Doba není pro nás zrovna příznivá, ale 

přes složitou situaci se nám za podpory především Pardubického kraje daří zadané úkoly 

plnit, v některých případech s největším možným vypětím a někdy i sebezapření. Potěšující 

je, že naše výjezdové jednotky jsou zatím stále připraveny zasáhnout tam, kde je zrovna 

třeba. Všichni víme, že v mnoha SDH je technika spíše historická, ale naším kolegům 

hasičům se daří tyto exponáty držet v provozuschopném stavu a kdykoliv vyjet na místo 

události. Nicméně nemohu opomenout skutečnost, že v posledních letech se dařilo techniku 

obnovovat a doplňovat s podporou kraje a státu. Naše vláda v letošním roce finanční pomoc 

obcím na nákup techniky a udržení akceschopnosti jednotek téměř zrušila a navíc byly 

zrušeny i některé zákony, které zajišťovaly členům jednotek při úrazu náhradu ušlé mzdy. 

Pardubický kraj v letošním roce rozdělil 5 mil. Kč na udržení a vylepšení akceschopnosti 

JSDHO. Jednotky z těchto prostředků mohli zakoupit např. dopravní automobily, kalová 

čerpadla a podobně. Některé obce využily možnost zafinancovat opravu hotovostního 

vozidla.  

 Nyní několik slov ke sportovním úspěchům družstev z našeho kraje. 

Jako první velká akce proběhlo setkání přípravek to je dětí do 6 ti let v krásném prostředí 

kempu v Břehách u Přelouče. Zde patří poděkování především OSH Pardubice a SDH 

Břehy. Setkání se zúčastnilo téměř 20 družstev našich nejmenších hasičů. Dále následovala 

okresní kola hry Plamen a celoroční činnosti dorostu. Nejlepší postoupili do krajského kola. 

Děti se utkaly v Třemošnici a dorost v Mladkově. V kategorii dětí vyhrála Dolní Dobrouč, 

v dorostu chlapci ze Zbožnova a dívky z Desné. Zde je opět nutné poděkovat organizátorům 

za přípravu těchto soutěží. Na mistrovství České republiky v Ostravě skončili mladí hasiči 



z Dolní Dobrouče na 4. místě, dorostenky z Desné na 10 místě a dorostenci ze Zbožnova na 

1. místě a tím se stali mistry České republiky. 

 V požárním sportu nás na mistrovství České republiky reprezentovali muži ze 

Širokého Dolu a ženy z Desné, oboje z okresu Svitavy. Muži získali naprosto suverénně titul 

mistra České republiky a ženy obsadily 5. místo. Navíc se Jakub Paulíček stal trojnásobným 

mistrem ČR ve výstupu na věž a v běhu na 100 m s překážkami.  Jiří Volf získal bronzovou 

medaili v běhu na 100 m s překážkami. 

 Nemohu opomenout reprezentaci dorostu na Mistrovství světa v Petrohradě. 

Z našeho kraje se do užšího výběru probojoval Stanislav Paulíček z SDH Široký Důl, Martin 

Lidmila z SDH Zbožnov - 4.místo běh na 100m s překážkami a Dominik Bělský z SDH 

Krouná. Dorostenci při své premiéře na MS získali celkově 4. místo. 

 Velice úspěšně reprezentovala náš kraj v soutěži Miss hasička dvacetiletá Kateřina 

Mikulová z Čeperky, která se stala druhou vicemiss. Samozřejmě v našem kraji proběhlo 

nespočet soutěží a klání v požárním sportu, soutěží dětí a dorostu a neposledně se naši 

členové velice úspěšně zapojují do Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami a ve 

výstupu na věž.  

 Nyní několik slov k činnosti našeho krajského sdružení. Asi největší a také jedna 

z nejhezčích akcí byla propagační jízda na Pyrocar 2011 do Přibyslavi. Zmíním se pouze o 

jízdě naším krajem. Na území našeho kraje jsme přijeli od Rychnova nad Kněžnou a čekalo 

nás velice krásné a milé přijetí ve Skořenicích, dále jsme pokračovali do Vysokého Mýta,  

Hrušové, Litomyšle, Desné, Širokého Dolu a Poličky. Těžko popisovat krásnou atmosféru ve 

všech obcích a městech, kterými jsme projeli. Pouze bych poděkoval všem, kteří se na této 

mimořádné akci podíleli, vždyť se celá jízda konala v pracovních dnech a po cestě jsme se 

pozdravili se spoustou nadšených hasičů, ale i občanů našich obcí a měst. 

Připomenu odhalení pamětní desky bratru Františku Procházkovi na budově gymnázia 

v Poličce. Tento významný Český hasičský činitel byl v roce 1945 popraven nacisty 

v pevnosti Terezín. Ve Vysokém Mýtě jsme si připomněli úspěchy pana Stratílka, a takto 

bych mohl pokračovat dál. Co jediné mohu říci k celé propagační jízdě? Děkuji z celého 

srdce a s největší upřímností všem, kteří se na této akci podíleli. Na závěr informace o akci 

Pyrocar 2011 v Přibyslavi mi dovolte několik čísel: bylo vystaveno celkem 346 exponátů 

z 231 sborů. Prezentovalo se 58 firem, návštěvnost byla přes 30 000 osob. A ještě jedna 

zajímavost: -  v průběhu jízdy jsme připnuli na praporec celkem 33 pamětních stuh 

věnovaných na památku této jízdy. Praporec i se stuhami je uložen v Centru hasičského 

hnutí v Přibyslavi.  

 Dámy a pánové, 

Členové Výkonného výboru a odborných rad Krajského sdružení se účastnili mnoha oslav, 

soutěží a setkání našich sborů. Byli jsme svědky předání čestných praporů a stuh. 

Samozřejmě Vaše řady rozšířili další nositelé titulu Zasloužilý hasič. 

 K nejčerstvější události, která přesahuje republikový význam, bezpochyby patří 19. 

mezinárodní rozhovory pracovní skupiny pro dějiny hasičství při CTIF, které se konaly 

v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. K personálním změnám došlo i ve vedení CTIF. Ze 

zdravotních důvodů z funkce prezidenta  CTIF odstoupil Walter Egger a dočasně jeho funkci 



bude zastávat Dr.Ralf Ackerman z Německa. Pro naše sdružení je mimořádným úspěchem, 

že do funkce  viceprezidenta CTIF byla zvolena náměstkyně starosty SH ČMS Ing. Markéta 

Stržínková.  

         V našem kraji se snažíme někdy s větším a někdy s menším úspěchem navázat 

spolupráci s různými organizacemi a firmami působící v oblasti požární ochrany. Je velice 

potěšitelné, že se nám postupně daří obnovit činnost v oblasti prevence. Na OSH byla 

obnovena činnost OORP ve spolupráci s pracovníky státního požárního dozoru. SH ČMS 

vydalo metodiku vzdělávání svých členů. Dále UORP vydala dobře propracovaný materiál 

„Požární ochrana v obcích –základní informace pro starosty obcí a SDH o povinnostech obcí 

na úseku PO. 

Vážené sestry a bratři,  

dalo by se vyjmenovat mnoho dalších událostí v letošním roce, ale myslím si, že to 

hlavní bylo řečeno. Mohl bych se zmínit o mnoha jednáních v oblasti zajištění Požárního 

sportu a hasičských soutěží, přednést statistiky požárovosti a ostatních událostí a další 

neoddělitelné aktivity našeho sdružení, ale myslím si, že již bylo řečeno dost. Na úplný závěr 

mi dovolte několik čísel o stavu členské základny SH ČMS v Pardubickém kraji. Dětí do 6 let 

máme registrováno 203, do 10 let 1174, do 15 let 1191, dorostenek do 18 let 347 a 

dorostenců do 18 let 656. KSH Pardubického kraje registruje celkem 25 441 členů v 579 

sborech. 

Vážené sestry a bratři přijměte ode mne poděkování za práci a čas, který jste 

věnovali ve Vašich sborech, obcích a městech. Do roku 2012 přeji Vám i Vašim rodinám 

především pevné zdraví a spokojenost. No a co popřát našim nástupcům: pevné nervy, 

rodinné zázemí a lepší uvědomění našich politiků pro potřeby bezpečnosti našich 

spoluobčanů.  

 

Děkuji za pozornost                     

                                                         Josef Bidmon 

                                          Starosta KSH Pardubického kraje 

 

  

 

  


