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VOLEBNÍ SPECIÁL s kandidáty pro volby na VI. sjezdu SH ČMS
Vážení čtenáři Hasičských novin,
d ržíte v r u kou Hasičské
noviny č. 11, které jsou především volebním speciálem
s představením kandidátů pro
volby, které proběhnou v rámci
červencového VI. sjezdu SH
ČMS v Brně. Jedná se o volby
starostky SH ČMS, náměstků/
náměstkyň a předsedy Ústřední kontrolní a revizní rady SH
ČMS. Stanoviska prezentovaná
jednotlivými kandidáty a kandidátkami jsou pouze jejich
osobními stanovisky, nejedná
se o stanoviska současného
vedení SH ČMS ani o stanoviska redakce Hasičských novin.
Materiály s prezentacemi kandidátů neprošly naší redakční
úpravou. Snad jen na vysvětlenou, proč je nějaký materiál
kratší, jiný delší. Tento fakt

opět nemá souvislost s redakční úpravou: každý kandidát/
kandidátka od nás obdrželi
stejný, „maximální“ prostor,
který mohli využít pro svoje
oslovení. Pok ud kandidát /
kandidátka maximální možnou
délku textu pro svoje oslovení
nevyužili, byl jejich text otištěn
v rozsahu, jaký nám byl zaslán.
Nadcházejícímu VI. sjezdu SH
ČMS se chceme věnovat samozřejmě i v dalším čísle. Jedná
se o Hasičské noviny č. 12,
které budou k dispozici přímo
i delegátům sjezdu. Hasičským
novinám je ctí, že se mohou
touto formou podílet na sjezdovém informačním zázemí!
Za redakci Hasičských
novin Mirek Brát
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kandidátka na starostku SH ČMS

Kandidátka na starostku SH ČMS
Ing. Bc. Monika Němečková
Narozena: 2. 7. 1973
Členství v SH ČMS: od roku 1980
Příslušnost ke sboru:
SDH Písková Lhota

Co pro mě znamená
SH ČMS?

Životní náplň, služba veřejnosti. Vidím zcela unikátní spolek, největší v ČR,
s širokým rozsahem činností.
Proto je pro mě důležité rozvíjet VŠECHNY hlavní činnosti a oblasti ukotvené v našich stanovách, kompaktně
a s patřičnou důležitostí.

Buďme partnery,
vychovávejme,
vyhledávejme,
spolupracujme,
ale nenárokujme!

Našimi nejbližšími spolupracovníky jsou a musí být
HZS ČR, samospráva i stát.
Je nesporné, že JSDH obcí,
většinově tvoří členové SH
ČMS a dalších spolků působících v oblasti PO. Je ale
také fakticky dáno, že dle zákona jednotku zřizuje obec,
která udržuje její akceschopnost, zabezpečuje odbornou
přípravu, materiální a finanční potřeby. Stejný zákon
rovněž uvádí, že občanská
sdružení pomáhají při plnění úkolů PO. Roli SH ČMS
vidím v úzké spolupráci na
všech frontách, kvalitním

vzdělávání, motivaci mladých a přímé participaci na
legislativě i strategiích místních akčních skupin (MAS)
směrem k financování obcí
respektive JSDHO i spolkové
činnosti SDH.
Nabízet mladým lidem
atraktivní činnosti je základ. Z mého pohledu však
nejde jen o nabídku odborných vědomostí a dovedností
z oblasti PO, ale o získání
náklonnosti k technickému
vzdělávání jako celku a rovněž k pohybové zdatnosti
a brannosti. Důležitá je i psycho-sociální stránka, tj. všeobecná volnočasová výchova
a neformální vzdělávání. I to
je pomoc obcím a veřejnosti.
Slušně vedení mladí hasiči
jsou určitou zárukou zdravé
společnosti.
Díky dlouholeté práci ve
sboru i v jednotce vím, že
potřeba pomáhat, nemusí
být uspokojena jen členstvím
v jednotce. Ne každý splní
náročné zdravotní podmínky
či fyzické předpoklady. Proto
vidím důležitou možnost
realizace členů SDH ve skupinách dobrovolníků ochrany obyvatelstva (SDOO).

Pandemie Cov-19 ukázala
obrovský smysl této činnosti.
Podporovat jednotky, nabízet
„týlové zázemí“, to je pro mě
přímé dobrovolnictví členů
SDH. Uvést tuto činnost
plošně do praxe, dát prostor
našim školicím zařízením,
hledat a podporovat jejich
investiční záměry (polygony, nové vzdělávací projekty atd.) a zakotvit podporu
SDOO v zákonné podobě,
tam mířím. Proto bych měla
ráda ve svém týmu odborníky, kolegy, kteří jsou vzdělaní a zkušení v oboru IZS
i legislativy.
Spolků, které působí v oblasti PO, je celá řada. Nám
charakterově nejbližší jsou
ČHJ a MHJ. Vyznávám princip otevřené demokracie,
vzájemné akceptace a úzké
spolupráce ve společných
zájmech a tématech. Každý
však máme svůj prostor, propojujme ho, ale ctěme!

Hledejme zdroje!

Chceme-li se rozvíjet, musíme se ekonomicky zajistit.
Závislost na dotační podpoře
státu a samospráv je pro spolky běžná. Ne všechny aktivi-

ty však lze pokrýt dotačně.
Určitým řešením může být
transformace výdajů. Z mého
pohledu je však daleko účinnější racionalizace příjmové
strany rozpočtu. Jako zásadní ctím vícezdrojové financování. Konkrétně mám na
mysli nejen vedlejší hospodářskou činnost, ale i nutnou
debatu o principu kolektivní
soudržnosti a odpovědnosti
samofinancování. Hybným
tématem je naše akcionářská
angažovanost. Mají-li být do
budoucna zachovány rozvoj
a prosperita HVP a.s., což
jistě není jen mé přání, tak
nabyté zkušenosti a současný
vývoj jednoznačně ukazují,
že SH ČMS jako spolek, má
velmi omezené možnosti, jak
zastat post „silného partnera“, který je dostatečně kapitálově i personálně vybavený
pro potřeby HVP.

Mluvme spolu,
budujme tým,
ctěme tradice!

Týmová práce = alfa a omega spolkové činnosti. Dobrý
tým je základ, bez dobrého
týmu já se obejít neumím.
Najít ty správné odborníky,
motivovat je, důvěřovat, dát
prostor a PROPOJIT JE, to
je pro mě cesta. Zejména
u pracovněprávních vztahů v Kanceláři SH ČMS.
Není pro mě důležité, jakou
funkci zaměstnanec zastává
mimo pracovní poměr, ale
to, jaké má vzdělání, co umí
a zda je ochoten odvádět
práci na maximum. Mezi
členy SH ČMS je celá řada
zastupitelů, starostů a starostek obcí. Úzkou spolupráci s nimi vidím jako
nezbytnou. Znají problémy
samosprávy, se kterými jim
můžeme pomoci.

Důležitá je pro mě plošná
informovanost. Předávat informace rychle a plynule je
nutnost. Pomoci nám mohou
moderní technologie, např.
video jednání nic moc nestojí, přesto mohou být hbitým
informačním kanálem. Zjednodušení a zrychlení procesů
jsou pro mě nepostradatelné,
stejně tak jako kvalitní metodická pomoc pobočným
spolkům.
Velkou naději vkládám do
mezigenerační spolupráce.
Z mého pohledu má každý
člen sdružení k rozvoji našeho spolku co říci, co nabídnout. Nepodceňuji zkušenosti těch dříve narozených, ale
zároveň nezatracuji dravost
a nápaditost mládí. Když se
slova jako úcta a pokora stanou našim denním chlebem,
nepotřebujeme k přirozenému mezigeneračnímu dialogu žádné předpisy. Ctěme
tradice a motivujme mladé
k historickému poznání našeho spolku. Vyplatí se nám to!

Chtějme být viděni!

Zviditelňování práce dobrovolných hasičů a posilování statusu našeho spolku
v očích odborné i široké
veřejnosti pokládám ve 21.
století za samozřejmé. Ani
propagace však není zadarmo. Hledání finančních
partnerů z komerční sféry se
dlouhodobě nedaří. Jednou
z možností by mohlo být
rozdělení spolupráce na jednotlivé konkrétní akce. Je to
řešení poměrně náročné, ale
z určitého hlediska by mohlo
být účinné. Další možnost vidím ve vlastním personálním
zázemí z odboru marketingu.
Ochraňujme si svou značku,
je jedinečná! Nedávejme
ji snadno a lacino v šanci

neprověřeným projektům
a subjektům.
Viditelný posun v propagaci se podařil u sportovních
akcí. Hasičský sport obecně
prošel v posledních letech
značnou obměnou. Jsme
členy Sdružení sportovních
svazů, navázali jsme kontakt
s Národní sportovní agenturou, získali nové dotační prostředky např. Můj klub pro
SDH. Nese to s sebou řadu
nových administrativních
požadavků, např. registrace
v rejstříku sportu. Není to
náročný úkon, i tak může být
pro některá SDH zatěžující.
Určitým řešením by mohlo
být vytvoření týmů dobrovolníků, odborně vyškolených a ochotných pomáhat
v terénu.
Vkládám svou podporu
i do investičních dotačních
projektů, jako jsou místní
a regionální hasičská sportoviště a cvičiště.
Důležitým tématem je rozvoj mezinárodní spolupráce.
Být aktivním partnerem nejen našim nejbližším sousedům, ale i oběma institucím
(CTIF, MSFHZ), jichž jsme
členy, je pro mě samozřejmostí.
Pokud jste dočetli až sem,
děkuji vám za čas a trpělivost. Přidělený prostor je
velmi úzký. Chcete-li o mně
vědět více, o mých profesních
zkušenostech a názorech je
vám k dispozici www stránka: monikanemeckova.cz
Dovolte mi poděkovat
všem SDH, OSH i KSH za
udělené nominace. Vážím si
toho a přijímám je s respektem a pokorou.
SH ČMS je pro mě střecha, pod kterou neprší
a dobře se pod ní dýchá!

Základní vize: Nehledejme důvody, proč to nejde, hledejme způsoby jak!

Kandidáti na náměstka starosty
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Kandidáti na náměstky starosty SH ČMS
Ing. Jan Aulický
Narozen: 25. 1. 1969
Členství v SH ČMS: od roku 1985
Příslušnost ke sboru:
SDH ŠKODA AUTO a.s.
S hasičským hnutím jsem
spojen od dětství. Můj táta byl
profesionálním hasičem a až
do svého skonu aktivním členem SH ČMS. Moje maminka
byla dlouhá léta pracovnicí na
sdružení hasičů okresu Mladá
Boleslav. Oba obdrželi nejvyšší
spolkové vyznamenání titul
Zasloužilý hasič. Působit ve
sboru dobrovolných hasičů jsem
začal v Kladně-Kročehlavech.
Po základní vojenské službě
mé kroky vedly k rodičům do
Mladé Boleslavi, kde jsem členem SDH ŠKODA AUTO a.s.
Mladá Boleslav. V hasičském
Dobrovolným hasičem jsem
již víc než 40 let. Svoji „hasičskou kariéru“ jsem začal
v roce 1979 jako člen ZO SPO
Horní Dobrouč v okrese Ústí
nad Orlicí. Po vojně jsem začal
pracovat ve Špindlerově Mlýně,
kam jsem se v roce 1989 přestěhoval. Od roku 1990 jsem se stal
členem JSDHO a posléze starostou SDH Špindlerův Mlýn. Od
roku 1992 jsem pracoval jako
velitel JPO II. Tuto funkci jsem
zastával, s kratší přestávkou, až
do roku 2010.
V letech 2004 až 2010 jsem
řídil jednotku z pozice pracovníka krizového řízení MěÚ
Špindlerův Mlýn. V roce 1996
jsem navíc začal podnikat v PO.
Nějakou dobu jsem spolupracoval s firmou vyrábějící požární techniku jako obchodní

zástupce. Postupem času jsem
se začal zaměřovat na požární
bezpečnost staveb a BOZP.
Nejprve prodejem prostředků
PO a BOZP, později jejich revizemi a opravami. Tato činnost
vyústila v získání OZO v PO
a prevenci rizik. Tím se moje
portfolio rozšířilo o provádění
preventivních prohlídek, zpracování dokumentací a školení
zaměstnanců na všech úrovních. Mezi lety 1997 až 2010
jsem se aktivně podílel na realizaci několika projektů v rámci
přeshraniční spolupráce s polskými hasiči. Další mojí aktivitou, kromě práce ve vedení
okrsku a OSH, byla spolupráce
s ÚHŠ Bílé Poličany. Od roku
2009 jsem ve škole působil jako
externí lektor a od roku 2012 do
roku 2019 jako zaměstnanec na

řemesle mám i vzdělání. Vystudoval jsem dálkově střední
školu se zaměřením na požární ochranu a mám osvědčení
odborně způsobilá osoba PO.
Vysokoškolské vzdělání jsem
získal na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské
univerzity. Dobrovolnictví se
mi stalo životním posláním,
provází mě na každém kroku,
a to navzdory tomu, že již 24
let pracuji v Kanceláři sdružení na úseku represe, prevence
a ochrany obyvatel, a z toho
18 let jako ředitel Kanceláře
sdružení. Do Hasičského domu

mě přivedl náš bývalý starosta
Ing. Karel Richter v době, kdy
jsem pracoval pro Výzbrojnu
požární ochrany, jemu vděčím
za širokou škálu zkušeností,
vědomostí a dovedností v pozici
„hasičského úředníka“. Při své
práci jsem se mnohokrát setkal
s nelehkými úkoly; legislativními změnami, přeměnami dotačních programů s velmi krátkou
lhůtou na zpracování nebo právními kauzami, které pro běžnou
spolkovou činnost jsou nejen
obtížné, ale pro mnohé z nás
nepochopitelné. Přesto jsme
je museli ve velmi úzkém pracovním kolektivu zaměstnanců
v Kanceláři sdružení zvládnout,
řešit, připravit, dokončit. Pro
mě osobně jsou to velmi cenné
zkušenosti, které v budoucnu
hodlám zúročit při své další
práci pro SH ČMS. Jako ředitel
Kanceláře jsem se také mimo
jiné věnoval vnitroorganizační
oblasti. Byl jsem u všech jednání změn stanov a veškerých

vnitroorganizačních předpisů.
Také se částečně považuji za
sběratele hasičských předmětů.
Proto bych se chtěl jako náměstek starosty SH ČMS věnovat
úseku vnitroorganizačnímu
a historickému. Delegáty VI.
sjezdu SH ČMS chci požádat
o důvěru a podporu mé kandidatury na náměstka starosty
největšího občanského spolku,
která je vyústěním celého mého
dosavadního hasičského života.
Mou výhodou je podrobná znalost života a práce dobrovolných
i profesionálních hasičů, a věk
dvaapadesáti let je zárukou, že
mohu funkci vykonávat v plné
síle. Jsem vzdělán v hasičském
řemeslu i na úseku veřejné
správy a ekonomiky. Chci dále
dělat práci, o které jsem přesvědčen, že má smysl a že se
vyplatí. Važme si práce jeden
druhého, pomáhejme si a naplňujme tak naše životní krédo:
Vlasti ku prospěchu, bližnímu
ku pomoci!

v jednotlivých sborech až po celorepublikové působení. Je nutné
práci ústředních orgánů více přiblížit a zviditelnit pro regionální
úroveň, zlepšit komunikaci mezi
jednotlivými složkami orgánů
sdružení od ústředí, přes krajská
a okresní sdružení až na úroveň
jednotlivých SDH.
Dále bych rád uplatnil své
dlouholeté zkušenosti z členství
v jednotce dobrovolných hasičů
obce a věnoval se tematice vztahů mezi SDH a JSDHO. Jsem
dlouholetým členem JSDHO II
a myslím si, že i v této oblasti
mám mnoho zkušeností. Vím,
že vztahy mezi SDH a JSDHO
mnohdy nejsou ideální, proto
bych se chtěl podílet na zlepšování komunikace mezi oběma
složkami. I tato oblast není
jenom o zásazích, ale také o mezilidských vztazích a společném
zajištění úkolů, které z této činnosti vyplývají.

Vím, že je nezbytné provést
zásadní změny ve stanovách
SH ČMS, dle mého názoru
zpracovat zcela nové, aby byly
v souladu s novým občanským
zákoníkem a odpovídaly současné době.
Díky funkci krajského zastupitele a předsedy výboru IZS
Pardubického kraje mám i přehled o spolupráci jednotlivých
složek IZS a správních orgánů
obcí i kraje. Zde je obrovský
prostor pro užší spolupráci. I na
této úrovni je možné mnoho
zlepšovat. Tato tématika se
našeho sdružení dotýká. Mojí
představou je snažit se zlepšit
povědomí veřejnosti o naší práci.
Na závěr ještě nabízím svoje
zkušenosti v pořádání významných akcí, především v oblasti
požárního sportu. Podílel jsem
se na pořádání mnoha mistrovství České republiky i mistrovství světa.

Miloslav Bárta
Narozen: 6. 9. 1964
Členství v SH ČMS: od roku 1979
Příslušnost ke sboru:
SDH Dolní Dvůr
pozici zástupce ředitele školy.
Tato práce pro mě byla velkou
výzvou a možností předávat
svoje zkušenosti dalším lidem,
kteří mají o „hasičinu“ zájem
a dala mi spoustu cenných zkušeností do dalšího života.
Proč jsem se rozhodl přijmout kandidaturu na funkci
náměstka starosty SH ČMS?
Věřím, že po všech těch letech,

která jsem mezi dobrovolnými
hasiči prožil, mohu získané
zkušenosti a poznatky využít
v práci, která bude SH ČMS
prospěšná. Můj profesní život je
založen na filozofii „ Pořád je co
se učit a pořád je co zlepšovat“.
A když mě práce baví, dělám
ji s plným nasazením. A mě
práce mezi dobrovolnými hasiči
opravdu hodně baví.

Josef Bidmon
Narozen: 27. 2. 1959
Členství v SH ČMS: od roku 1975
Příslušnost ke sboru: SDH Jevíčko
Nejdříve děkuji všem, kteří mě nominovali na funkci
náměstka starosty SH ČMS.
V případě mého úspěchu v nadcházejících volbách věřím, že
jejich důvěru nezklamu a budu
platným členem kolektivu vedení SH ČMS.
Na funkci náměstka starosty
SH ČMS jsem se rozhodl kandidovat, protože bych chtěl zúročit své dlouholeté zkušenosti
v práci pro dobrovolné hasiče,
především v oblasti práce s mládeží a činnosti dobrovolných

jednotek. Myslím si o sobě, že
mám celkem dobré organizační
a manažerké schopnosti, kterých
bych chtěl v této práci využít.
Mojí vizí v této oblasti je zachovat vše dobré a smysluplné, co
se v oblasti mládeže podařilo.
Především bych chtěl zavést do
vzdělávání kategorie dorostu
přípravu na vstup do dobrovolné
jednotky. Chtěl bych dát příležitost především novým, mladým
členům, aby se mohli dostatečně
zapojovat do práce s mládeží na
jakékoliv úrovni, počínaje prací
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Ing. Jiřina Brychcí
Narozena: 3. 2. 1965
Členství v SH ČMS: od roku 1980
Příslušnost ke sboru:
SDH Malá Skála
Proč kandiduji do vedení
SHČMS na post náměstka starosty?
S hasiči jsem se seznámila
v době, kdy byla založena hra
Plamen. Rok nato jsem již byla
součástí družstva Mladých hasičů Velenice, v okrese Česká
Lípa. Po členství mezi Mladými
hasiči mi automaticky připadlo
vedení kolektivu, pak vstup do
komise mládeže, absolvování
Dálkové školy požární ochrany
v Bílých Poličanech. Následovalo mé stěhování do okresu Jablonec nad Nisou, výkonný výbor
OSH, KSH, Sdružení. Hasiči se

Vážené kolegyně, kolegové,
i když jednání našeho vrcholného orgánu VI. sjezdu SH
ČMS mělo být takřka rok za
námi, stojíme stále před „startovní čarou“ nového období.
Současná situace, ve které se
spolková činnost, sport, kultura, ale také obyčejné mezilidské
vztahy ocitly pod vlivem pandemie nemoci covid-19, bude vyžadovat mnoho úsilí k návratu
do normálu. Vždy jsem zastával
názor, že mezi hasiči je každá
snaha k dosažení úspěchů dílem
kolektivním. O to více to bude
podle mě platit v následujícím
období. SH ČMS má velký potenciál členů s různou odborností, kteří mohou znatelně vývoj ve
sdružení posouvat. V minulém
období prošlo SH ČMS řadou
proměn. Podařilo se dosáhnout
cílů, které před pěti lety byly
pouhými přáními, nebo jsme na
ně ani nepomysleli. Na straně
druhé bychom lhali sami sobě,
kdybychom se spokojili s kon-

statováním, že nastavený směr
a zavedené zvyklosti stačí nadále jen udržovat. V návaznosti
na předchozí působení v rámci
SH ČMS v různých pozicích
i pracovního prostředí, jsem dál
připraven využít svých poznatků
a zkušeností pro práci v orgánech SH ČMS. Vymezený prostor pro představení svých myšlenek není nekonečný. Tedy jen
průřezově. Nebudu se zmiňovat
o práci s mládeží a sportu, kterou považuji za výkladní skříň
našeho spolku. Oblasti, která si
žádá zásadní změny, je celý úsek
prevence. Řízení spolku naší
velikosti co do počtu členů, ale
také rozsahu činnosti, by mělo
doznat změn a musí mít nastaveny jasná pravidla. Rovněž
počítám s aktivním zapojením
SH ČMS v oblasti spolupráce
při ovlivňování legislativy na
úseku požární ochrany, ochrany
obyvatelstva a IZS ve prospěch
JSDH, jejich zřizovatelů, ale také
ve prospěch spolků. Zapojení

stali zkrátka součástí mě, mého
života. Někdy i bohužel na úkor
mého zaměstnání a mé rodiny.
Mám tuhle práci ráda, ale už
nějaký čas mám pocit, že místo
vývoje kupředu některé oblasti
spíše stagnují, a tak by se mohlo
stát, že nám zkrátka ujede vlak.
Máme skvělou oblast mládeže, umíme pracovat s dětmi,
s dorostem, ale už nám někdy
chybí schopnost porozumět
čerstvě dospělým členům a začlenit je do práce ve sborech
a v jednotkách, a hlavně dát
jim prostor k realizaci. Skvělá
práce je za námi v oblasti spor-

Kandidáti na náměstka starosty

tu, a to nejen výsledky našich
sportovců, ale hlavně začlenění
požárního sportu mezi sporty
jako takové.
Říká se, že represe je zanedbaná prevence. V prevenci máme
ještě velké rezervy v metodické
pomoci našim preventistům. Na
to navazuje i dobře rozjetá oblast
ochrany obyvatelstva a represe.
Nemůžeme usnout na vavřínech,
ale dál být kvalitním partnerem
HZS, krajům a obcím. Stále složitější legislativa v naší republice
leckdy komplikuje život sborům,
a právě proto bychom jim tu naší
hasičskou měli co nejvíce zjednodušovat, aby informace byly
aktuální, orientace ve stanovách,
metodických pokynech nebo
směrnicích a hlavně na webových stránkách byla jednoduchá
a hlavně rychlá. S tím ale souvisí
i nutnost vzdělávání funkcionářů nejen na úrovni krajských
a okresních sdružení, ale právě
jim i nadále poskytovat dostatek

materiálů i osobní pomoci pro
vzdělávání starostů, jednatelů,
hospodářů a revizorů a dalších
členů přímo ve sborech. Máme
dlouhou historii, existuje řada
muzeí a vznikají stále nová. Tady
by bylo potřeba větší metodické
pomoci provozovatelům. A co
je dnes asi nejdůležitější, ekonomické zabezpečení naší činnosti.
Jsem žena a těší mě, že ve
všech sférách dobrovolného
hasičst va máme tak vel ké
množství aktivních žen. A naší
povinností je starat se o to, aby
tomu bylo tak i dál, musíme si
udržet a zachovat budoucnost.
Nemám ráda spory, ponižování
a vulgaritu, ale naopak chci vést
rovnou a slušnou komunikaci,
zklidňovat vášně a za každou
cenu si udržet naši jednotnost.
Abychom mohli být hrdi na
motto „Vlasti ku prospěchu,
bližnímu ku pomoci a sobě ku
cti“ a s patřičnou pýchou říkali
„HASIČI – pro někoho obyčej-

Výzbrojnu už hasiči nemají.
Potichu se prodala za 1 Kč, aniž
se někdo zeptal, kdo způsobil její
krach (stále je v konkurzu). VPO
jsme předávali v roce 2002 (viz
obchodní rejstřík) s vlastním kapitálem (čistý majetek akcionářů)
252,9 mil. Kč, tržbami ve výši
204,3 mil. Kč a mírou zadlužeností (cizí zdroje/vlastní jmění)
jen 15,3 %. Po dalších 10 letech,
před jejím prodejem, pod novým
vedením, činil vlastní kapitál jen
1,9 mil. Kč, tržby 77,5 mil. Kč
a míra zadluženosti 1 384,8 %!
Nikomu nevadilo, že hasiči přišli
o firmu s historickými kořeny
a majetkem 253 mil. Kč? Vše se
vsadilo na pojišťovnu (HVP). Ale
v těchto dnech se neveřejně dozvídáme, že minoritní akcionář
HVP podal jménem HVP u Měs
v Praze (čj. 78 Cm 40/2021) na
SH ČMS žalobu o zaplacení 40,1
mil. Kč s příslušenstvím. Veřejně
se o tom nemluví. Ale mělo by
se urychleně hledat řešení. Pro

SH ČMS to může znamenat
existenční problémy, které zdědí
nové vedení. Žaloba se týká údajně nepřiměřeného nájemného,
které inkasuje ústředí. Jestliže
dojde ke snížení nájemného, je
ohroženo splácení půjček, které jsou závazkem SH ČMS za
Hotel Přibyslav ve výši cca 21
mil. Kč. Tyto závazky mohou po
sjezdu zásadně ovlivnit činnost
SH ČMS, a dokonce si myslím,
že to může do určité míry ohrožovat i samotné sbory, které jako
pobočné spolky jsou závislé na
hlavním spolku. SH ČMS asi
nečeká klidná doba. Mělo by se
o tom diskutovat a hledat řešení
a nezametat věci pod koberec.
Diskusi jsem vždy podporoval.
Dnes ale jako by se diskuse
vytratila! I v návrhu programu
sjezdu je na diskusi plánováno
pouhých 20 minut! Sjezd by
z pohledu těchto historických
zkušeností měl vymezit reálnou
cestu na dalších 5 let.

Bc. Richard Dudek, Dis.
Narozen: 15. 11. 1975
Členství v SH ČMS: od roku 1989
Příslušnost ke sboru:
SDH Ostrava Radvanice
zejména SDH do boje s nemocí
covid-19 je jasným důkazem, že
máme co nabídnout v systému
ochrany obyvatelstva ČR. SH
ČMS je vlastníkem majetku
značných hodnot. Jeho správa by
neměla stát v pozadí a řešena ad
hoc, ale dle definované koncepce. Jasné musí být také nastavení
spolupráce s organizacemi, které
využívají pro své komerční cíle
„sílu značky“ SH ČMS. Na
centrální úrovni schází systém
spolupráce s odbornými skupinami (spolky) v oblasti požární
ochrany a samosprávou např.

v oblasti společných projektů.
Naše členství v organizaci CTIF
by se nemělo soustředit pouze
na účast v soutěžích dospělých
a mládeže. Měli bychom prostřednictvím našich zástupců
a „spojenců“ více proaktivně
vystupovat např. v oblasti vzdělávání a výměny zkušeností.
Skončím záležitostí Hasičské
vzájemné pojišťovny, a. s. Přijetí
strategického rozhodnutí, jak
chceme jako většinový akcionář
dál s touto společnosti nakládat,
musí přijít ve velmi krátkém čase
v řádu měsíců.

Ing. Ján Chlebo
Narozen: 23. 9. 1957
Členství v SH ČMS: od roku 2004
Příslušnost ke sboru: SDH Chlumín
Funkci náměstka starosty
SH ČMS jsem již vykonával ve
složitých devadesátých letech až
do roku 2002. Mohu tak srovnat
současný vývoj s bývalým obdobím. Byli jsme ale očerňováni,
aniž jsme mohli argumentovat
a uvést skutečnosti na pravou
míru.
Řada dobrých věcí po nás
zbyla dodnes. Sjezd v Karviné
v roce 1990 vyřešil věci na
mnoho roků dopředu (např.
název, znak, vlajku, stejnokroj,
označení ad.). Vyřešili jsme
společně se slovenskými ha-

siči dělení republiky spojené
s majetkovým vypořádáním
(podařilo se zachovat CHH
Přibyslav v českých r ukou
a rozdělit VPO). Založili jsme
HVP, ze které má dodnes prospěch zejména ústředí. Dále
nadaci, do které hasiči získali
cca 28 mil. Kč zejména z privatizace majetku (místo SDH
si 12 mil. Kč „stáhlo“ ústředí
a dosud nevrátilo). Zrealizovali
jsme rekonstrukci Hasičského
domu, pomohli na svět Divadlu
u Hasičů, které je tu dodnes. Tak
můžeme pokračovat.

Kandidáti na náměstka starosty
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Bc. Zdeňka Jandová
Narozena: 11. 1. 1963
Členství v SH ČMS: od 1978
Příslušnost ke sboru:
SDH Brno – Brněnské Ivanovice
Je mi 58 let, jsem vdaná a pracuji na VUT Brno, Fakultě
stavební jako technik BOZP
a PO. Do řad dobrovolných
hasičů mě přivedl ve 12 letech
bratr, tehdejší velitel sboru. Prošla jsem družstvem mladých
hasičů později dorostu, kde
jsme jako družstvo i jednotlivci
reprezentovali úspěšně Brno na
krajských soutěžích. Jsem absolventkou Ústřední školy Požární
ochrany Bílé Poličany. Za 43 let
svého členství v SDH Brněnské
Ivanovice, jsem působila ve
funkcích vedoucí mládeže, velitelky sboru a v roce 1994 se stala

Moje působení v SH ČMS
je spojeno zejména s funkcemi
ve společnosti s kapitálovou
účastí SH ČMS – Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou, a. s.,
v níž jsem v letech 1992–1997,
2000 – současnost, byl zaměstnán většinou na pozici generálního ředitele, a zároveň jsem
byl téměř po celé toto období
ve funkci člena představenstva
i jeho předsedou. V první etapě
jsem v pojišťovně spoluvytvářel
pojistné podmínky, a byl jsem
po jejich schválení, u získání
licence na pojišťování (listopad
1992), školil jsem zprostředkovatele pojištění. Z pojišťovny
jsem odešel dobrovolně v lednu
1997 z důvodu protestu proti
rozhodnutí tehdejších manažerů
pojišťovny, které podpořilo i vedení SH ČMS, o kapitálovém
propojení s bankou Moravia.
Na žádost starosty SH ČMS
Ing. Karla Richtera jsem se
1. 11. 2000 znovu vrátil do
pojišťovny a jsem zde až do

současnosti. Z kapitálového
propojení s bankou Moravia
vznikla jednorázově ztráta 52
milionů Kč. Její kumulovaná výše k datu mého návratu
byla více než 90 milionů Kč.
Po velkém úsilí se mi, spolu
s kolegy, podařilo pojišťovnu
revitalizovat a v současnosti
dosahuje výborných hospodářských výsledků. Ve své činnosti
pro hasičskou pojišťovnu jsem
se snažil bourat mezilidské
bariéry a současně ji přiblížit
i dalším subjektům včetně početné řady hasičů, což ve finále
bylo hlavním důvodem našeho
podnikatelského úspěchu.
Chyba, ohledně kapitálového
propojení s bankou Moravia,
má dozvuky do současnosti. Minoritní akcionář, který
v dražbě tento podíl získal, se
formou žaloby domáhá svých
práv vyplývajících z jeho podílu
v pojišťovně. Situace je vypjatá
a výrazně komplikuje rozhodování členů orgánů ve společnosti

starostkou. Ve své domovské
organizaci se věnuji obnovování
folklórních zvyků, pořádáním
společenských akcí a nácviku
divadelních scének a tanečních
představení s dětmi. Občas si
ještě zasoutěžím v PS a také
působím jako rozhodčí. Řadu let
jsem byla členkou ve VV OSH
Brno-město a dvě volební období
ve funkci náměstkyně starosty
OSH. V letech 2015–2020 jsem
zastávala funkci starostky OSH
Brno-město. Od roku 2010 jsem
působila ve funkci náměstkyně
starosty KSH JMK. Od roku
2015 a i v roce 2020 jsem byla
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zvolena starostkou KSH Jihomoravského kraje. Mojí prioritou je
rozvoj a propagace dobrovolné
požární ochrany, výchova mladé generace, přiblížení práce
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska co nejširší členské
základně, prohloubení spolupráce s Hasičským záchranným
sborem a mezinárodní spolupráce. Prioritu vidím v ochraně
obyvatelstva a prevenci, kterou
se nám daří v Jihomoravském
kraji podporovat a prohlubovat
společně s PANELem při JMK.
Stejně tak je možné pracovat na
tomto úkolu i na celostátní úrovni. Ze svých zkušeností na úseku
PO a prevence vím, že máme
velký potenciál členů SDH, kteří
nejsou členy jednotek a je možné
právě jejich zkušenosti a znalosti
využít pro tuto činnost. Je nutné
vytvořit organizační strukturu fungování tohoto odvětví,
nezávisle na činnosti jednotky.
Podchytit techniku, která bude

v případě potřeby k dispozici,
společně s krajskými úřady vytvořit potřebnou logistickou podporu. Před pěti lety jsem převzala
funkci starostky a měla představu o fungování kraje a také
představu o změnách a větším
zapojení členů do činnosti kraje.
Zdaleka se nepovedlo všechno,
jsem ale optimistka a věřím na
zázraky. Při svém začátku jsem
si předsevzala, že budu navštěvovat naše základní články – sbory
dobrovolných hasičů. Vím, že je
trápí spousta věcí. Patří k tomu
starost o finance, stará technika,
špatný stav zbrojnice, ale i nedobré vztahy s naším nejdůležitějším partnerem vedením obce.
Podařilo se mi za čtyři roky (rok
2015 nemám celý podchycený)
navštívit 118 sborů a najeli jsme
34 179 km na těchto cestách.
Snažím se poslouchat, co naše
členy trápí a není toho málo. To,
dle mého by mělo být velkou
prioritou naší činnosti.

slední funkční období vedoucím
Ústřední odborné rady represe.
Mé civilní zaměstnání, hasičské zaměstnání, ale i ostatní
práce v neziskovém sektoru mě
naučila zásadám organizace
a vedení kolektivu. A to jak zaměstnanců, tak i dobrovolníků.
Není to totiž stejné! Má osmiletá pedagogická praxe v oboru
Krizového řízení a IZS na vyšší
odborné škole rovněž vypovídá
o kvalitách vedení kolektivu.
Své organizační schopnosti
vždy rád poskytuji pro zdar akcí.
Pravidelně se vídáme při pořádání mnohých celostátních akcí,
jako jsou Setkání hasičů v Litoměřicích, Pyrocar, pravidelné
celostátní aktivy vedoucích rad
represe.
Nyní, po 30 letech členství
a 25 letech praxe ve funkcionářském aktivu všech stupňů v SH
ČMS, bych rád na 6. řádném
sjezdu v Brně, odstartoval druhou etapu svého působení. V té
druhé etapě hodlám své nabyté

zkušenosti odevzdat ve prospěch
organizaci, která je významně spjata s mým dosavadním
životem. Významně ovlivnila
mé dětství, moje vzdělání, mé
životní postoje, můj pohled na
hodnoty. Po zralé, a velmi pragmatické úvaze jsem se rozhodl
kandidovat na post náměstka
starosty SH ČMS.
Mojí doménou je represe v PO
a využití SDH jako občanských
sdružení v rámci krizového
řízení. V roce 2015 jsem stál
u zrodu strategie oblasti represe.
Ta, vyplývá ze závěrů jednání
Rady vlády pro řešení některých oblastí jednotek SDH obcí.
Bezmála 70 000 členů našeho
Sdružení jsou členy jednotek
požární ochrany. V celostátním
měřítku si plným právem zaslouží uznání, společenské výhody,
sociální a morální podporu. A to
nejen na obecní úrovni, ale i na
celostátní platformě. To bude
mým krédem. Nechceme JSDH
řídit! Chceme jim pomáhat!

Ing. Josef Kubeš
Narozen: 2. 9. 1957
Členství v SH ČMS: od roku 2000
Příslušnost ke sboru:
SDH Praha-Braník
a zásadně ovlivňuje ochotu
mladých odborníků se vůbec
účastnit v orgánech společnosti,
kde jsou za svá rozhodnutí odpovědni celým svým majetkem.
Navíc tito klíčoví zaměstnanci
necítí žádnou podporu ze strany
svých akcionářů, ať již SH ČMS
nebo ZLT. Morální podporu,
kterou tito odborníci pro jejich
další účast v HVP potřebují, jim
ale nejsem schopen garantovat
z funkce generálního ředitele
nebo člena představenstva, tu
jim musí dát především akcionáři. Domnívám se, že bych
byl schopen, v pozici náměstka

starosty SH ČMS, spolu s novým vedením, tento nelehký
úkol vyřešit.
Z důvodu nárůstu státního
dluhu na 2 biliony Kč, budou
muset následující vlády přijmout
úsporná opatření, aby opět nastartovaly prosperitu naší země.
Nelze se tedy spoléhat jen na
štědrou dotační politiku ze strany státu, ale je nutné si rozvojem
vhodných podnikatelských aktivit zabezpečit náhradní zdroje
finančních prostředků pro rozvoj
činností SH ČMS. S tím bych
chtěl našemu sdružení osobně
a aktivně pomoci.

Bc. Robert Kučera
Narozen: 28. 4. 1978
Členství v SH ČMS: od roku 1991
Příslušnost ke sboru: SDH Nýřany
Do řad SH ČMS jsem vstoupil
v roce 1991. Devadesátá léta byla
pro českou společnost ve všech
směrech dynamická. U hasičů
tomu nebylo jinak. V SH ČMS
jsme v té době měli velkou výhodu. Starší generace ve Sdružení
zastupovaly opravdové ikony, od
nichž jsme se učili ryzí hasičské
řemeslo a jsou zapsáni zlatým
písmem do hasičské kroniky u svých sborů, v okresech,
v krajích a v rámci celé České
republiky.
Má hasičská kariéra započala
základními funkcemi ve sboru,
v okrsku, poté jako vedoucí od-

borné rady na OSH a náměstka
starosty OSH. Ve svých 23
letech jsem převzal jednotku
požární ochrany kategorie JPO
II. a začal ji řídit. To všechno
byla pomyslná vysoká škola
hasičského funkcionáře. Dobré
základy jsem získal od starších
mistrů.
Od znovuobnovení krajského
systému dobrovolných hasičů jsem se zapojil do funkcí
krajského výkonného výboru
a krajského orgánu represe.
V roce 2007 jsem zastupoval Plzeňský kraj v ústředním orgánu
represe. Od roku 2015 jsem po-
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Dr. Václav Liška
Narozen: 19. 11. 1960
Členství v SH ČMS: od roku 1998
Příslušnost ke sboru: SDH Hostivice
Vážené hasičky, vážení hasiči,
velmi si vážím nominace do vedení SH ČMS pro nadcházející
VI. sjezd z řady okresů a krajů
a podpory ze sborů a okrsků.
Vy, co mě osobně znáte, víte,
že co řeknu, platí. V následujícím období bych rád:
1. Podal první čtyřletý hasičský Projekt NAKI (projekt
Národní kulturní identity) pro
rozvoj hasičských muzeí a též
dva granty pro oblast výstavnictví na Ministerstvu kultury ČR.
2. Opět zorganizuji metodická
setkání pro naše sběratele a provozovatele muzeí. Tentokrát pro
oblast restaurování hasičských
tiskových materiálů (pozvánky,
pohlednice a plakáty).

Na úvod chci poděkovat těm,
kteří mě nominovali na funkci
starosty SH ČMS. Po zralé úvaze jsem se rozhodl, i s ohledem
na návrh volebního řádu pro
nadcházející sjezd a s vědomím
volebních řádů dvou předcházejících sjezdů, tyto nominace
nevyužít a kandidovat na náměstka starosty. V této funkci
se chci věnovat tomu, čemu
rozumím, a kde mohu nejvíce
přispět svými znalostmi a případně kontakty.
V první řadě je to legislativa.
V této oblasti chci prosazovat
upevňování postavení sdružení
jako spolku, a k řešení toho není
málo. Zákonným zakotvením
znaku sdružení počínaje, přes
zlepšení postavení členů zásahových jednotek až po (konečně po
dlouhých letech diskusí) vyřešení činnosti členů SDH v oblasti
ochrany obyvatelstva. Myslím
tím vznikající SDOO – skupiny
dobrovolníků ochrany obyvatelstva. A nesmím zapomenout na

Stanovy sdružení, ty se budou
muset, podle mého názoru,
napsat zcela nově. Nejen aby
odpovídaly čtvrtině 21. století,
ale aby vyhověly požadavkům
Nového občanského zákoníku.
Druhou oblastí je hasičský
sport. Tady bych chtěl využít své dlouholeté zkušenosti
s pořádáním, případně řízením
těch největších soutěží, jako
byly mistrovství republiky,
mistrovství světa nebo hasičské
olympiády CTIF, ale i poznatky
získané ve funkci viceprezidenta CTIF. Na tomto poli,
i přes hodně odvedené práce
v nedávné minulosti, nás čeká
moře práce, ať už organizační,
případně i legislativní.
V neposlední řadě je to aktivní spolupráce se starostou
SH ČMS a jeho náměstky, protože jednotliví členové vedení
mohou být úspěšní pouze jako
dobře spolupracující celek.
Na závěr se musím vyjádřit ke dvěma osobním vě-

3. Připravím do tisku 2 hasičské publikace. První se bude
věnovat sbírání známek pro
mladé hasiče a druhá hasičským
praporům.
4. Samozřejmě využiji své
teoretické i praktické zkušenosti
při řešení ekonomických otázek
sdružení i HVP, a. s.
5. Pokud to bude potřebné,
rád se zapojím do vzdělávacích
aktivit našeho Sdružení, a to jak
v oblasti školení, tak i tvorby
relevantních materiálů.
Doufám, že tyto konkrétní
kroky budou mým praktickým
příspěvkem v naplňování tradičního hesla Bližnímu ku pomoci,
vlasti k oslavě!

Kandidáti na náměstka starosty

VI. sjezd SH ČMS

se uskuteční v Brně dne 9. července 2021

Předpokládaný (omezený) počet účastníků VI. sjezdu SH ČMS:
Počet delegátů dle schváleného klíče: 343 osob
– Členové VV SH ČMS, kteří nejsou delegáty
a ani kandidáty na funkce: 11 osob
– Členové ÚKRR, kteří nejsou delegáty a ani kandidáty
na funkce: 4 osoby
– Starostové KSH, kteří nejsou delegáty a ani kandidáty
na funkce: 2 osoby
– Kandidáti na funkce, kteří nejsou delegáty: 24 osob
– Hosté: 7 osob
– Skrutátoři: 10 osob
Celkem i se skrutátory 401 osob

Ing. Zdeněk Nytra
Narozen: 6. 10. 1961
Členství v SH ČMS: od roku 1976
Příslušnost ke sboru:
SDH Janovice
cem. Vím, že se ve veřejném
prostoru i v rámci SH ČMS
objevily výhrady vůči mé minulosti profesionálního hasiče,
a rovněž má aktuální politická
angažovanost. Na svých 32 let
u profesionálních hasičů jsem
hrdý, a mé zkušenosti z této
oblasti jsou tím nejcennějším,
co mám. Navíc, jsou za mnou
i výsledky dobré spolupráce
profesionálních a dobrovolných
hasičů v Moravskoslezském
kraji. A politická angažovanost?
V obou řídících funkcích u HZS
ČR jsem aktivně a otevřeně

spolupracoval se všemi primátory Ostravy a hejtmany MSK,
bez ohledu na jejich stranickou
příslušnost. A zkušenosti ze
Senátu, včetně kontaktů na Sněmovnu? Jsou cenné, o tom jsem
přesvědčen. Lze je využít právě
v oblasti legislativy, ku prospěchu dobrovolných hasičů jako
celku. Proto vás chci požádat,
abyste zvážili, jestli to naopak
nejsou mé přednosti.
Jsem připraven, pokud se
rozhodnete dát mi důvěr u,
pokračovat ve své práci ve
prospěch dobrovolných hasičů.

Alois Pazdera
Narozen: 19. 9. 1947
Členství v SH ČMS: od roku 1973
Příslušnost ke sboru: SDH Vodice
Na funkci náměstka starosty Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska kandiduji
na základě návrhu Krajského
sdružení hasičů Jihočeského
kraje. Moje vize spočívá ve
vzájemném propojování činností dobrovolných hasičů na
všech úrovních. Naše činnost
je odvislá od spolupráce mezi
územně správními celky, Hasičským záchranným sborem
a ostatními spolky působícími
v záchranářské oblasti. Od
počátku svého členství se dle
možnosti účastním veškerých

aktivit v rámci sboru, okrsku,
okresu, kraje i celé republiky.
Činnost je pestrá a prakticky
nenahraditelná, naší snahou
při výkonu funkcí na všech
úrovních musí být dostatečná
vůle k zachování činnosti hasičské, záchranářské, kulturní,
společenské, výchovy mládeže
a jejich propojení podle našeho
historického poslání. Velkou
chybou by bylo činnosti ohraničovat bez propojení časového
i věkového.
Pr ior itou celého našeho
sdružení je obnova a zachová-

ní veškeré činnosti, která byla
omezena pandemií covid. Po
obnovení je třeba se zabývat
tím, co nám doba pandemická
přinesla a v čem nás omezila.
Dnešní doba přináší jiný přístup při předávání informací,
určitě rychlejší, ale jen těžko
lze nahradit osobní vztahy
mezi lidmi a jednoduše si popovídat. Dobrým příkladem je
určitě setkávání Zasloužilých
hasičů, činnost mladých hasičů
a i v těch nejmenších sborech
obyčejný život a prosté setkávání se při všech příležitostech,
které přináší život ať už jsou
smutné či veselé.
Bezpodmínečně bude třeba
splnit úkoly, jako je dopracování a schválení Stanov SH
ČMS, do kterých je třeba zapracovat fungování sdružení za
mimořádných situací, upravení
činnosti orgánů za podobných
situací, orgány nenavyšovat
do počtu členů a zvážit pře-

nos kompetencí za mimořádných situací. Dalším úkolem
je vytváření našich předpisů
ve srozumitelné formě a s jednoznačným výkladem. Pokud
budu dále navazovat na předchozí věty, tak nám zbývá ještě
několik záměrů pro naplnění
našich úkolů. Organizačně
zapojit skupiny dobrovolníků
do činnosti ochrany obyvatel
za mimořádných situací, větší
měrou předávat potřebné znalosti našim členům ve sborech.
Požadavek od našich členů je
na srozumitelnost a omezování
administrativní činnosti, které
přibývá.
Čas určitě ukáže, jak dokážeme ve vzájemné spolupráci
naše společné vize naplnit.
Věřím, že se nám to podaří
a budeme dál provádět veškerou činnost ke spokojenosti
celé společnosti, jak nám bylo
historicky dáno našimi předchůdci.
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Ing. Jaroslav Salivar
Narozen: 17. 5. 1967
Členství v SH ČMS: od roku 1982
Příslušnost ke sboru: SDH Radnice
Za každého hovoří činy.
Hasičem jsem od mladých po
krajského řed. HZS, od přednosty OkÚ po 1. náměstka MV
a starosty SH ČMS. Dlouholetou argumentací jsem vrátil do
hry 5 000 jednotek JPOV, které, namísto dnešních stamilionových dotací, nedostávaly od
státu nic. Přivedl jsem hasiče
do oficiální rodiny sportovních
organizací, včetně každoroční
státní podpory v řádu desítek
milionů, pomohl jsem výrazně
zlepšit podmínky pro hasiče
ve všech JPO, ale i k obrovským dotacím pro chod SH
ČMS, mnohokrát přivedl hasi-

Nominaci na náměstkyni starosty SH ČMS jsem získala od
Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje. Po důsledném
osobním zvážení i konzultaci
s rodinou jsem kandidaturu přijala. K výkonu takto odpovědné
funkce musíte mít rodinou podporu a mě těší, že má rodina mé
rozhodnutí podpořila. Děkuji
KSH Středočeského kraje za
důvěru, kterou ve mně vkládá
a věřím, že ji nezklamu.
V případě mého zvolení do
funkce chci nabídnout a uplatnit
zkušenosti získané ve funkci:
• starostky SDH (30 let);
• starostky a dlouholeté administrativní zaměstnankyně
kanceláře OSH;
• náměstkyně starosty KSH
Středočeského kraje;

• členky Ústřední odborné
rady mládeže SH ČMS.
Při zvolení bych ráda svou
aktivitu směřovala do oblasti
optimalizace administrativních
procesů SH ČMS a k vnitřní
legislativě. Z vlastní zkušenosti
vím, že „papírová“ zátěž je pro
naše pobočné spolky v některých ohledech velmi náročná,
chtěla bych se pokusit o její
zjednodušení.
Pomocnou ruku mohu podat
i při výchově naší mladé generace. Může se někomu naskytnout
myšlenka, že pro práci s mládeží mám dost vysoký věk, ale
já jsem přesvědčená o tom, že
i když čítám pár křížků života,
v oblasti práce s mládeží mám
nejen bohaté zkušenosti, ale
i dostatek vědomostí a doved-

če k premiérovi a ministrům.
Hájil jsem korektní a přátelské
vztahy s HZS. Nikoho bližšího
nemáme. Nestačí 150 let obětavě pomáhat bližním, sportovat
a vychovávat děti. Je třeba
jejich práci trvale prodávat
a vybojovávat pro ni odpovídající podmínky. Nepodvádět,
neintrikovat, být důvěryhodný.
Já jsem svůj úkol a slib daný
na posledních dvou sjezdech
splnil. Před 2 lety jsem přesně
popsal stav a vývoj SH ČMS.
Nezmýlil jsem se.
Po roce největší krize v dějinách ČR o nás moc není slyšet,
ve srovnání s armádou, sokoly,

policisty, sportovci, atd. Naše
jednotky i sbory ale odvádějí
obrovský kus práce. Naši nejvyšší představitelé však nejsou
téměř vidět. Proč? Výjimkou je
naše mládež a sportovci. Ale to
je málo. Jednotky musí zůstat
prioritou. Musí fungovat kancelář, statutární orgán a nejvyšší představitelé na všech
úrovních. Dobrovolní hasiči
musí zůstat ve vědomí spoluobčanů jako hlavní pomocník
při zdolávání jakýchkoliv mimořádných událostí.
Statutáři nesou odpovědnost
a ručí celým svým majetkem,
ale neví občas za co. To, že
někdy zákonům a složitým
ekonomick ý m podmín kám
nerozumí, je odpovědnosti nezbavuje. Nechceme ani vědět,
proč jsme přišli o Výzbrojnu za
250 mil., ani co chceme dělat
s HVP a obrovským majetkem.
Stanovám rozumí málokdo.
Hasičství, děti, sport a mnohde
ještě i zábavu, umíme velmi
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dobře. S úřadováním je to horší
a s hospodařením někdy až nepochopitelné. Kancelář sdružení má slabé a spíše nepřítomné
vedení, a tak netvoří výkonný
servis ani pro rozhodování, ani
pro tisíce pobočných spolků.
To se musí změnit. Potřebujeme audit hospodaření, jasnou
vizi a cíl, zlidštění a zestručnění stanov a jejich jednotnou aplikaci. Pravomoci musí
být provázané s odpovědností
a kontrolou. Prioritou musí být
trvalá podpora jednotek a členů všech věkových kategorií,
včetně vzdělávání, mládeže
a sportu, nikoliv podnikání.
Kancelář a vedení musí fungovat profesionálně, vč. hospodaření, právní podpory a propagace. Těm, kteří to chápou
a souhlasí, děkuji za podporu.
Všem členům a jejich rodinám
přeji pevné zdraví, pohodové
léto a hodně radosti při naší
další krásné hasičské spolkové
činnosti.

Dana Vilímková
Narozena: 20. 8. 1962
Členství v SH ČMS: od roku 1980
Příslušnost ke sboru: SDH Divišov
ností získaných zejména praxí.
Zajímavá je pro mě i oblast
ekonomiky. V podstatě se nezříkám žádné práce ve prospěch
SH ČMS. Mám ucelený obraz
o dění a názorové hladině našich
členů od sborů až po ústřední
článek, pokud dostanu příležitost, velmi ráda ho zúročím
v duchu svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Plně si uvědomuji, že by ve
vedení našeho sdružení měli
být zejména zkušení manažeři,
přesto jsem přesvědčená o tom,
že své místo si v dobrém týmu
najdou i ti, kteří mají srdce
hasiče.
Chtěla bych být užitečná
nám všem, neboť dobrovolná
hasičina je můj celoživotní kůň.

Kandidát na předsedu Ústřední
kontrolní a revizní rady SH ČMS
Ing. Jan Bochňák
Narozen: 30. 9. 1956
Členství v SH ČMS: od roku 1972
Příslušnost ke sboru: SDH Plesná
Co mě vede k tomu, že jsem
se rozhodl znovu kandidovat
na předsedu ÚKRR? Všechny
kontrolní orgány mají provádět
každý na své úrovni kontrolní
činnost tak, aby se předcházelo
potížím v hospodaření v jednotlivých pobočných spolcích,
mají dohlížet také na řádné
hospodaření s majetkem. Obecně mají a většinou také pracují
tak, aby se tyto pobočné spolky nedostaly do „konf liktu“

s právními, vnitřními předpisy
a směrnicemi, aby činnost byla
v souladu se stanovami. Pokud
by došlo k nějakým odchylkám,
tak musí kontrolní orgány tyto
odhalit a navrhnout taková
opatření, aby činnost mohla být
dále řádně vykonávaná. ÚKRR
vydává metodické pokyny ke
kontrolní problematice, řeší došlé stížnosti, zabývá se celkovou
kontrolní činností ve Sdružení
hasičů ČMS. Všechny kontrolní

orgány jsou nezávislé na výkonných orgánech a samostatné,
tzn. že nemohou zasahovat do
činnosti výkonných výborů,
pouze dávat doporučení a předávat své poznatky. V tomto
končícím období se ÚKRR
zaměřovala na zkvalitnění své
práce, ale také práce dalších
kontrolních rad, neboť obecně
lze říct, že celá dobrovolná
hasičská práce se postupně
stává „profesionálnější“, dnes
již nelze k žádné činnosti, a to
ani k té dobrovolné přistupovat
tak nějak „amatérsky“. Jistě
se mnoho udělalo, avšak je
třeba pokračovat, nelze zůstat
na půl cesty. A tak bych chtěl
v následujícím období přispět
k ještě intenzivnějšímu pokračování tohoto trendu. Musíme
nabízet ve spolupráci s eko-

nomickým oddělením ústředí
pořádání školení na krajích
a okresech. Vím také, že Stanovy sdružení jsou v některých
záležitostech kontrolní činnosti
nepříliš operativní a pružné.
I zde bude potřeba navrhnout
a projednat jisté změny. Velmi
důležité bude provádět systematičtěji kontroly v některých
pobočných spolcích. Musím
podotk nout, že ÚK R R zatím vždy prováděla kontroly
v duchu slušnosti, korektnosti
a nestrannosti. Samozřejmě
budeme v tomto nastoleném
trendu pokračovat. Jsem přesvědčen, že další zkvalitnění
kontrolní a revizní činnosti
přispěje k dalšímu zlepšení
„obrazu“ hasičského sdružení
a kvalitnější práci pobočných
spolků.
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Informace

V Přibyslavi jednalo Shromáždění starostů OSH ČMS
V Kulturním domě – kině Přibyslav se 28. května 2021 uskutečnilo jednání Shromáždění starostů OSH ČMS. Kromě informace z jednání
Vedení SH ČMS a VV SH ČMS bylo na programu projednání návrhů dokumentů důležitých pro konání VI. sjezdu SH ČMS: pozvánka,
program jednání, jednací řád a volební řád. (foto na této stránce: Mirek Brát, archiv SH ČMS, bvv.cz)
Úvodní slovo starosty SH ČMS
Jana Slámečky ve Výroční zprávě
SH ČMS za rok 2020 (tzv. malá
výroční zpráva je ke stažení na
webu dh.cz, schválena byla výkonným výborem SH ČMS dne
8. dubna 2021 a shromážděním
starostů SH ČMS v sobotu 24.
dubna 2021)
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska je nejpočetnějším spolkem na území České republiky,
naše činnost je velmi rozsáhlá
a také rozmanitá. Jednoznačná priorita vyplývá z odkazu zakladatelů
hasičského dobrovolného hnutí
– tedy v různorodé oblasti záchranářství. Samozřejmě, že plníme
také řadu jiných úkolů. Významným
vkladem do budoucnosti je výchova
mladých hasičů, našich nástupců,
budoucích členů dobrovolných zásahových jednotek, ale i ostatních
členů, kteří se podílejí na spolkové
zájmové činnosti. Zabezpečujeme
také prevenci na úseku požární
ochrany především pro obecní úřady a zájemce z řad veřejnosti. Snažíme se realizovat různé aktivity ve
stále aktuálnější oblasti ochrany

obyvatelstva. Nezanedbatelná
je preventivně výchovná činnost
na školách i v dalších subjektech
především pro mladou generaci,
ale i pro stále početnější skupinu
seniorů. Z pozice dobrovolných
hasičů byl v jejich novodobé historii uplynulý rok zcela výjimečný. Z důvodů přijatých vládních
opatření k pandemii nemohl být
plně dokončen proces přípravy VI.
sjezdu SH ČMS, včetně jeho konání. Jsem velice rád, že dobrovolní
hasiči nesložili ruce v klín, ale po
celé období se snažili nezištnou
výpomocí obcím a spoluobčanům
zmírnit dopady pandemie. Také se
snažili v omezené míře, v souladu
s přijatými opatřeními, udržet
alespoň minimální spolkovou
činnost, zejména v oblasti práce
s dětmi a mládeží. V mnoha ohledech byly tyto aktivity jediným
spojujícím článkem mezi hasiči
v mnoha okresech a krajích. Chci
využít této příležitosti a upřímně
poděkovat všem členům SH ČMS,
kteří se obětavě a s obrovským
nasazením podíleli na pomoci ve
zdravotnických zařízeních, i v zařízeních v sociální péče a služeb,

a v rámci možností a podmínek
pracovali také na ostatních úsecích
činnosti sdružení. Navzdory tomu,
že situace ani se začátkem nového
roku stále není lehká, pevně věřím,
že každý z nás může přispět osobní
disciplínou, solidaritou k druhým
a respektováním mimořádných
opatření ke zlepšení současného stavu. Dobrovolní hasiči ve
své více jak jeden a půl století
dlouhodobé existenci zažili řadu
složitých období a vždy je zvládli.
Nemám pochybnosti o tom, že pokud budeme jednotní, zvládneme
i situace, které se mnohdy zdají
být nad naše síly. Přál bych nám
všem, aby očkovací vakcíny byly
co nejúčinnější, aby se podařilo
zmírnit veškeré dopady pandemie,
a abychom co nejdříve započali žít
normální život, ať již soukromý či
profesní. Aby se nám, dobrovolným
hasičům dařilo nadále držet vysoký
standard pomoci a spolupráce, jak
tomu bylo dosud, a aby se nám co
nejrychleji podařilo roztočit složité
soukolí, kterému říkáme široká
škála bohaté spolkové činnosti.
Jan Slámečka,
starosta SH ČMS

Archivní snímek prezentující jednání V. sjezdu SH ČMS.

Program jednání VI. sjezdu SH ČMS
9. červenec 2021, Brno
(schválený na Shromáždění starostů OSH ČMS
v Přibyslavi dne 28. května 2021)

9.00 – 10.00 provedení prezence účastníků
VI. sjezdu SH ČMS

PŘESTÁVKA a volba starosty SH ČMS
a předsedy ÚKRR


10.00 zahájení VI. sjezdu SH ČMS – úvodní
slovo starosty SH ČMS a hejtmana Jihomoravského kraje

Ohlášení způsobilosti sjezdu k jednání a rozhodování (řídící sjezdu)
Starosta SH ČMS Jan Slámečka, se mimo jiné, vyjádřil k počtu hostů VI. sjezdu, jejichž počet bude v porovnání s minulým
sjezdem zásadně redukován.

Z volebního řádu

současně kandidovat na funkci
předsedy ÚKRR a naopak. Dále
zvolí 14 členů výkonného výboru SH ČMS a 14 členů ústřední
kontrolní revizní rady. Kandidáti
na tyto funkce byli nominačně
zvoleni na jednáních Shromáždění
delegátů OSH v jednotlivých KSH.
Volby těchto funkcionářů budou
provedeny veřejným (aklamačním) jednokolovým hlasováním.
Právo volit kandidáta do VV SH
ČMS a ÚKRR mají pouze delegáti
příslušného kraje.

Výsledek volby starosty SH ČMS a předsedy
ÚKRR a předání jmenovacích dekretů zvoleným funkcionářům
Představení kandidátů na funkci náměstka
starosty SH ČMS


PŘESTÁVKA a volba náměstků starosty
SH ČMS



Projednání a schválení programu sjezdu

VI. sjezdu SH ČMS v Brně
VI. sjezd Sdružení hasičů Čech
Moravy a Slezska zvolí starostu
a předsedu ústřední kontrolní
a revizní rady. Dále zvolí šest
ná měst k ů st a rost y SH ČMS.
Kandidáti na tyto funkce byli
navrženi na jednáních Shromáždění delegátů sborů v jednotlivých
OSH a na jednáních Shromáždění
delegátů OSH v jednotlivých KSH.
Volby těchto funkcionářů budou
provedeny tajným hlasováním.
Kandidát na starostu SH ČMS
nebo na jeho náměstka nemůže

Volba pracovních orgánů sjezdu: předsednictva, zapisovatelů a ověřovatelů zápisu,
mandátové komise, volební komise, návrhové
komise, skrutátorů sjezdového jednání



Projednání a schválení jednacího řádu sjezdu
Projednání a schválení volebního řádu sjezdu

Důležité body při projednání návrhů
dokumentů pro konání VI. sjezdu SH
ČS prezentoval I. náměstek starosty SH
ČMS Lubomír Janeba.

Rozprava o zprávě o činnosti SH ČMS do VI.
sjezdu SH ČMS a o zprávě o činnosti ÚKRR
(zprávu delegáti obdrželi s pozvánkou na jednání VI. sjezdu SH ČMS), případně přizvaných
hostů


PŘESTÁVKA – ustavující schůze pracovních komisí VI. sjezdu


Zpráva mandátové komise
Projednání návrhu změny platných stanov SH
ČMS (Čl. 37, odst./5/)
Představení kandidáta na funkci starosty SH
ČMS

Výsledek volby náměstků starosty SH ČMS
a předání jmenovacích dekretů zvoleným
funkcionářům
Volba členů VV SH ČMS a členů ÚKRR po jednotlivých krajích


PŘESTÁVKA


Výsledky voleb členů VV SH ČMS a členů ÚKRR
a předání jmenovacích dekretů zvoleným
funkcionářům
Projednání a schválení usnesení VI. sjezdu
SH ČMS


cca 16.00 – Závěr VI. sjezdu SH ČMS

Představení kandidáta na funkci předsedy
ÚKRR
VI. sjezd SH ČMS se uskuteční v areálu Brněnského výstaviště

Pohled do kinosálu, ve kterém jednali
starostové OSH ČMS.
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