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Vážené kolegyně, vážení kolegové, sestry a bratři hasiči, 

rok 2020 se do našich dějin zapíše jako rok, kdy stojíme před nepřítelem, kterého dosud 

nikdo z nás neznal. Všichni jsme vystaveni naprosto nové negativní zkušenosti, se kterou se 

musíme společně vyrovnat. 

Děkuji Vám všem, kteří jste se zapojili do pomoci při řešení pandemie Covid – 19 v našem 

kraji. Děkuji za pomoc při rozvozu respirátorů do škol, děkuji za pomoc, kterou odvádíte ve 

vašich obcích při zajištění běžného života Vašich spoluobčanů. 

Pomoci dobrovolníků je potřeba stále více, a proto jsem velmi rád, že jsme jednoznačně 

prokázali, že na dobrovolné hasiče v Pardubickém kraji je spolehnutí. 

Ještě jednou Vám všem děkuji. 

Dovolte mi, seznámit Vás s několika důležitými informacemi z dění v SH ČMS. 

Krajské shromáždění delegátů OSH Pardubického kraje, které proběhlo dne 5.září 2020, zvolilo 

staronové vedení: 

Bidmon Josef – starosta KSH, Syrůček Josef – náměstek starosty KSH a Černohous Pavel – 

náměstek starosty. 

Jistě neuniklo Vaší pozornosti, že na celostátní úrovni se měl 12. prosince v Brně konat VI. 

Sjezd SH ČMS. V tuto chvíli je vzhledem k současné epidemiologické situaci v naší zemi téměř 

jisté, že toto volební setkání delegátů OSH se v plánovaném termínu neuskuteční. Všichni 

věříme, že se situace výrazně zlepší a SH ČMS bude moci sjezd svolat v jarním období roku 

následujícího. 

Činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako celku běží dál i v této nelehké době. 

V současné chvíli probíhá registrace žádostí o dotaci Můj klub 2021, která nabízí finanční 

zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, a to 100 % pokrytí vynaložených nákladů. 

Informace k podání žádosti naleznete na www.dh.cz, mládež, dotace, můj klub 2021. O dotaci 

mohou žádat pouze Sbory dobrovolných hasičů. 

Současně se centrálně připravují projekty na dotační výzvy MV ČR a MŠMT ČR v oblasti 

Programů podpory NNO práce s dětmi a mládeží na rok 2021 (volný čas, vzdělávání). 

http://www.dh.cz/


Uspěli jsme v dotační výzvě Investice – mládež 2020, kde bylo podpořeno převážně 

dovybavení táborového materiálu pro táborové základny. 

Kancelář SH ČMS, okresní i krajská sdružení finišují s vyúčtováním státních dotací za rok 2020. 

Není to jednoduché, mnoho akcí nemohlo proběhnout a je příznivé, že aspoň v některých 

případech se podařilo sjednat změny účelu. 

Bohužel se nám nepodařilo uskutečnit MČR TFA a s velkou pravděpodobností neproběhne, 

byť jen jediné kolo Českého halového poháru mládeže a pravděpodobně ani podzimní 

plánovaná školení vedoucích, rozhodčích či funkcionářů.  

Podařilo se dokončit Junior univerzitu mladých hasičů pardubického kraje, Univerzita 

dobrovolného hasiče probíhá distanční formou. Rovněž se uskutečnila první část celostátního 

Rescue campu pro mládež v Libereckém kraji. Je pravděpodobné, že druhá část proběhne až 

v roce následujícím.  

 

Milé dobrovolné hasičky, 

Milí dobrovolní hasiči, 

neprožíváme právě nyní příliš šťastné životní období. Přesto mi dovolte vyslovit slova 

plná víry, že společnými silami tuto náročnou etapu našich životů překonáme a setkáme se na 

místech a při akcích, která máme rádi. Prosím Vás, buďme trpěliví, podporující a ohleduplní ke 

svému okolí, ke svým rodinám, kamarádům, spolupracovníkům, dodržujme vládní nařízení, ač 

vnímám, že pro mnoho z Vás mohou být velmi zužující. Věřme v lepší společnou budoucnost 

a světlo na konci tunelu. 

V případě, že potřebujete v této složité době ohledně činnosti sdružení radu či pomoc, nebojte 

se na nás s důvěrou obrátit. 

S pozdravem a přáním pevného zdraví.  

 

Josef Bidmon, starosta KSH pardubického kraje   

Josef Syrůček, náměstek starosty KSH pardubického kraje  

Pavel Černohous, náměstek starosty KSH pardubického kraje  

 

 


