PARDUBICKÝ KRAJ
Rok 2016 byl velmi dobrý a úspěšný po stránce společensko-kulturní, sportovní i
spolkové. Podařilo se úspěšně připomínkovat a schválit nový stejnokrojový předpis SH ČMS
v podobě zařazení polokošilí v modré a červené barvě (modrá pro muže a ženy, členy SH
ČMS, červená pro rozhodčí Požárního sportu, hry Plamen a dorostu). Další novinkou jsou
dámské šaty, doplněné hedvábným šátkem a místo čepice se štítkem je možné nosit lodičku.
V oblasti sportu náš kraj nezůstal nic dlužný své tradici a v rámci ČR hrál ty
nejvýznamnější housle. Ve všech OSH proběhla okresní kola hry Plamen, soutěží dorostu a v
požárním sportu mužů a žen. Následovala krajská kola a ti nejlepší postoupili na MČR, kde
byl nejúspěšnější tým mužů SDH Zbožnov a v Brně získal titul Mistrů republiky. Podařilo se
založit krajský pohár v soutěžích TFA a to třemi závody v okrese Ústí nad Orlicí.
Nemohu opomenout Mistrovství světa v požárním sportu v Ostravě. V krátké době se
podařilo připravit tento sportovní svátek na velmi pěkné úrovni a za to patří dík desítkám
dobrovolníků. Musím vyzdvihnout ochotu pomoci dvaceti členů našeho krajského sdružení,
kteří bez nároku na odměnu a své pohodlí pracovali od rána do večera na úkolech při zajištění
a průběhu tohoto mistrovství. Zde jsme prokázali naši soudržnost a smysl pro povinnost a
důslednost. Velice mne potěšila slova velitele soutěže: “Máš výborný a disciplinovaný tým
hasičů v kraji, všem patří upřímné poděkování a obdiv.“ Já nemohu nic jiného, než všem
alespoň poděkovat a říci: „jsem na Vás hrdý“. Poděkování samozřejmě patří všem, kteří se
podíleli na organizaci sportovních soutěží od okrsků až po Mistrovství světa. Výborný dojem
z Mistrovství světa umocnily úžasné výkony našich reprezentantů.
V oblasti financování a podpory Jednotek obcí se v roce 2016 podařil neuvěřitelný
posun. V lednu 2016 byl spuštěn program na podporu při nákupu požárního dopravního
automobilu pro JSDHO, nebo stavbu či opravu hasičských zbrojnic. Tento projekt se podařilo
vyjednat s vládou ČR, vedení SH ČMS. K podpoře se připojila samospráva Pardubického
kraje částkou téměř 7 mil. Kč. Dále samospráva našeho kraje podporuje dlouhodobě nákup
vozidel, technických prostředků a vybavení JPO II až částkou větší jak 7.000 000,- Kč.
Z celkového počtu členů JSDHO je více jak 90% organizováno ve sborech dobrovolných
hasičů. Jednotky dobrovolných hasičů obcí jsou nedílnou součástí IZS našeho kraje a jsou
připraveny a vycvičeny zasáhnout v případě ohrožení svých spoluobčanů. Je zcela evidentní,
že se postupně stále zlepšuje vybavenost jednotek obcí, jejich odborná připravenost a tím i
kvalitní zásah při mimořádných událostech. Zde musím vyzdvihnout kvalitní spolupráci s
HZS v přípravě jednotlivých velitelů, strojníků či hasičů. Bez kvalitní a profesionální přípravy
by nová technika v jednotkách byla těžko využitelná k samotnému zásahu. U Záchranného
útvaru HZS ČR v Hlučíně se uskutečnily první kurzy autoškol pro členy jednotek obcí. Ve
školách SH ČMS, které mají platnou akreditaci, je možno absolvovat mnoho odborných kurzů
k získání tolik potřebné kvalifikace (velitel, strojník, obsluha ruční řetězové motorové pily,
záchrana osob z havarovaných automobilů apod.).

V uplynulém roce proběhlo v rámci činnosti KSH Pardubického kraje nespočet
sportovních, společenských či jiných akcí. Zmíním pouze několik.
Již tradičně OSH Pardubice uspořádalo setkání hasičského potěru, to je dětí do 6 let
v Břehách u Přelouče.
SDH Čeperka uspřádal již čtvrtý ročník Superpoháru hejtmana Pardubického kraje.
Běh o pohár hejtmana Pardubického a Jihomoravského kraje a o Poháry starostů KSH těchto
krajů proběhl v Jevíčku na náměstí.
Muži a ženy se sešli na Seči při nočních požárních útocích.
Střední průmyslová škola chemická Pardubice byla pořadatelem Mistrovství České
republiky středoškolské mládeže v požárním sportu. V rámci spolupráce se SPŠCH Pardubice
probíhají ve sportovním areálu soustředění reprezentací ČR a pravidelné výběry nových
sportovců z řad mládeže do širší reprezentace dorosteneckých družstev.
SDH Kamenec již tradičně uspořádal Večerní stovky, soutěž zařazenou do Českého
poháru v běhu na 100 m s překážkami.
V Širokém Dole proběhla soutěž v požárním útoku „O Pohár VŘSR“ za účasti více jak
250 týmů.
OSH Svitavy uspořádalo na stadionu v Litomyšli kvalifikační soutěž družstev mladých
hasičů na 21. mezinárodní soutěž v disciplínách CTIF, která se uskuteční v roce 2017
v rakouském Villachu.
Ve Štramberku proběhlo druhé Mistrovství ČR v disciplínách TFA. Družstvo našeho
kraje obsadilo 6. místo.
V Chrudimi proběhlo vyhlášení nejlepších prací v soutěži „Požární ochrana očima
dětí“ V Bystrém u Poličky se sešlo více jak 50 historických praporů a více jak 500 hasičů.
V Dolní Čermné proběhlo krásné setkání Zasloužilých hasičů pardubického kraje.
Byly zakoupeny překážky a technické prostředky pro mladé hasiče a budou předány
do jednotlivých OSH.
Byly ustaveny krajské odborné rady ochrany obyvatelstva a hasičských soutěží.
Navázali jsme družební spolupráci s hasiči ze Zakarpatské Ukrajiny.
V září navštívil soutěž krajského poháru dorostu v Mladějově předseda vlády ČR
Bohuslav Sobotka v doprovodu hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Zde byli
oceněni nejlepší sportovci v požárním sportu, Lukáš Bubeníček ze Skutče a Martin Lidmila ze
Zbožnova. Předseda vlády Bohuslav Sobotka, hejtman Martin Netolický a senátor Radko
Martínek předali medaili hejtmana pardubického kraje Emilu Duškovi za celoživotní činnost
v dobrovolném hasičstvu.
V roce 2017 nás mimo jiné čeká:
− výměna členských průkazů SH ČMS
− Středoškolské mistrovství České republiky v požárním sportu v Pardubicích
− Sportovní soutěže na všech úrovních a ve všech kategoriích
− Setkání přípravek v Břehách u Přelouče
− Krajský pohár v soutěžích dorostenců a dorostenek

− Krajský pohár v soutěžích TFA – Trpín (SY), Andrlův Chlum (UO), Bystřec (UO), Suchý
Vrch (UO)
− Setkání Zasloužilých hasičů - OSH Svitavy
− Uspořádáme minimálně dvě jednání Krajského shromáždění
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