
V Praze jednal výkonný výbor  

Dne 20. ledna 2011 v nové budově Národního muzea v Praze (bývalé Federální shromáždění) jednal 

Výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za řízení jeho starosty Ing. Karla Richtra. Ten 

v úvodu přivítal také generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána, který se prvního 

letošního jednání účastnil. 

 

Po kontrole plnění úkolů byl výkonný výbor seznámený s obsahem jednání Vedení SH ČMS, které se 

konalo začátkem měsíce v Jeseníku. Podrobný dokument byl předložen písemně, stejně jako stížnosti 

a náměty a souhrná zpráva za rok 2010. Předloženy byly také činnosti Kanceláře SH ČMS, ústředních 

hasičských škol a Centra hasičského hnutí Přibyslav za rok 2010. 

Generál Štěpán informoval o průběhu opatření HZS ČR v rámci realizace úspor. První omezení byla 

udělána v oblasti školství, kdy bylo zrušeno Odborné učiliště požární ochrany v Chomutově a byla 

přijata další organizační opatření. V současnosti se řeší otázka střední školy ve Frýdku-Místku, kde 

se jedná o razantních změnách a zrušení školy jako takové. Plánuje se ale zavedení studia požární 

ochrany na asi pěti jiných školách. 

Dále byly projednány organizační otázky republikového plesu, který se koná 12. února 2011 v Českých 

Budějovicích. Následovalo zhodnocení zahraniční spolupráce a seznámení s plánem výjezdů na letošní 

rok, kdy nás mimo jiné čeká březnové zasedání Podunajské komise. Ve Slovinsku se chystá 

mezinárodní soutěž mladých hasičů a zájem o užší spolupráci v této oblasti mají rakouští kolegové. 

Dalším bodem bylo projednávání návrhů na vyznamenání. Při této příležitosti starosta KSH 

Libereckého kraje pan Milan Navrátil předal poděkování za podporu při loňských povodních v kraji. 

V bodě různé dostal první slovo generální ředitel HZS ČR, který jednání pozdravil a popřál 

dobrovolným hasičům do stávajícího roku hodně štěstí. Připomněl také tradiční společné jednání 

představitelů HZS ČR a SH ČMS, které se bude letos konat v březnu. Po něm náměstek starosty SH 

ČMS prof. Václav Liška přítomné seznámil s jednáním a s možnostmi další spolupráce s Folklorním 

sdružením České republiiky. O stavu činnosti v krajích pak informovali jednotliví členové výboru. 

Například starosta KSH Královéhradeckého kraje Jiří Orsák informoval o úspěšném pokračování 

společného česko-polského projektu. Vzpomněl i přípravy k letošní propagační jízdě, o níž pak mluvil i 

starostové KSH Pardubického kraje Josef  Bidmon a KSH kraje Vysočina Jan Slamečka, kteří patří mezi 

hlavní organizátory akce. V diskuzi výbor schválil doplnění otázek k získání odbornosti Hasič I a Hasič 

II. V souvislosti s tím je připravováno Minimum hasiče k ochraně obyvatelstva. Další informace byly z 

oblasti zkvalitnění úrovně sportovních soutěží. Zejména pak mistrovství republiky. K této akci hovořil i 

starosta KSH Moravskoslezského kraje Leo Kuběna, který se zabýval jejím zajištěním, zejména 

finančním. 

V závěru starosta všechny ubezpečil, že budeme pokračovat v našem úsilí v jednání s fukcionáři na 

celostátní i krajských úrovních.  

 


