
Milé hasičky, milí hasiči, 

bude tomu již měsíc, co naše země vstoupila do nouzového stavu z důvodu boje s nemocí 

Covid-19. Začalo náročné období pro každého z nás, a to jak v profesním, tak v soukromém 

životě. Na tuto situaci bezprostředně zareagovalo i naše vedení SH ČMS rozhodnutím zrušit 

všechny akce, které jsme plánovali na nejbližší období, a že jich nebylo málo. 

Často jsem přemýšlela, jak by se k nenadálé situaci měla postavit naše okresní organizace. 

Začít řídit a realizovat některé kroky v rámci našeho okresního sdružení, nebo nechat 

veškerou aktivitu a rozhodnutí v rukou našich nejnižších článků, tedy sborů? Vnímám, že role 

právě těchto dobrovolných spolků je být oporou a partnerem místní samosprávy. 

Tak, jak sleduji na vašich FCB stránkách, a dozvídám se od našich členů, rozhodnutí 

nezasahovat do vaší práce, bylo správné. Dobrovolní hasiči, tak jako vždy, při každé nenadálé 

situaci, ať jsou to povodně, vichřice nebo pandemie, jsou připraveni nabídnout pomoc, a 

ruku v ruce pomáhat potřebným. Není třeba je organizovat, řídit, nařizovat. 

Chtěla bych za všechny aktivity, které v době pandemie ve svých obcích zajišťujete, velmi 

poděkovat a sdělit Vám, že jsem hrdá na všechny hasiče okresu Kolín, kteří se do práce v boji 

s tímto virem zapojili. Ať je to šitím roušek, rozvozem dezinfekcí, nákupem potravin našim 

seniorům nebo občanům v karanténě, či dezinfekcí veřejných prostranství. Velký dík za vaši 

práci, kterou pro své spoluobčany zajišťujete. Poděkování zaslouží ale i všichni, kteří 

zodpovědně dodržují a respektují všechna mimořádná opatření, stanovená krizovým štábem. 

Bratři, sestry hasiči, všechny aktivity Sdružení jsou pozastaveny do konce měsíce června. 

V případě naší organizace je to víkend okresních soutěží hry Plamen i Požárního sportu, 

Kolínský pohár i setkání s našimi seniory. Ne všechny akce se nám bude dařit přesunout na 

jiný termín. O veškerých rozhodnutích Vás budeme informovat. 

Vím, že pro nás, pro které je naše dobrovolná práce denním chlebem, je tato nečinnost 

ubíjející, ale vydržme, společně toto období zvládneme.   

Využijme, prosím, tuto dobu k odpočinku, věnujme se své rodině, kterou často zanedbáváme, 

načerpejme energii k další práci. 

Věřím, že tuto nelehkou situaci úspěšně překonáme. 

Těším se na setkání s Vámi 
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