
HASIČI KOLEMNÁS
Vedení Sdružení hasičů rozvolnilo
opatření vydaná kvůli pandemii

V
edení Sdružení
hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska se
znovu sešlo, po
více než dvou

měsících, ke společnému jed-
nání 12. května v Hasičském
domě v Praze. Starosta sdru-
žení Jan Slámečka poděkoval
hned v úvodu všem členům
vedení za obratnou a rychlou
komunikaci během nouzové-
ho stavu. Zároveň velmi ocenil
práci dobrovolných hasičů, jak
ve sborech, tak i v jednotkách
v celé republice v průběhu
pandemie, především kladl
důraz na jejich obětavost
a nasazení při pomoci
a ochraně obyvatelů, seniorů
a lidí, kteří se ocitli v momen-
tální nouzi.
Na programu jednání bylo

kromě jiných bodů i rozvol-
nění „Opatření“, které vedení
vydalo 29. března. Na základě
Harmonogramu uvolnění
podnikatelských a dalších
činností, který Vláda České
republiky schválila namimo-

řádném jednání ve čtvrtek
30. dubna, se vedení SH ČMS
usneslo na rozvolnění přija-
tých Opatření s platností od
12. května.
Největší sportovní akce

roku –Mistrovství dětí, do-
rostu amistrovství mužů
a žen v požárním sportu – se
ruší bez náhrady. Povzbuze-
ním pro organizátory a fa-
noušky je bezpochyby sku-
tečnost, že všechnamistrov-
ství se budou konat v roce
2021 ve stejných lokalitách,

kde seměla konat v roce le-
tošním. Ve všech kategoriích,
tj. dospělých, dětí i dorostu, je
možné od 12. května 2020
konat soutěže pohárové, sou-
těže regionálních lig i jiné
soutěže.
Naopak termín i místoMis-

trovství České republiky
v disciplínách CTIF zůstává
beze změny, dle plánu se bude
konat 26. září 2020 ve Dvoře
Králové nad Labem. Mistrov-
ství České republiky v TFA se
posune pouze o týden a bude

se konat v sobotu 10. října ve
Svitavách.
Rozvolnění Opatření, vyda-

né Vedením SH ČMS, obsahuje
další body vztahující se k letní
školám, táborům, shromáž-
děním a dalším činnostem
dobrovolných hasičů. Všichni
hasiči i hasičky se zcela určitě
už nyní těší, až se budoumoci
navrátit na sportoviště a po-
měřit své síly alespoň v ně-
kterém ze závodů v této sezó-
ně. Irena Špačková, tisková
mluvčí SH ČMS
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