
Zápis z jednání Výkonného výboru KSH Královéhradeckého 

kraje konané dne 1. 6. 2022 v ÚHŠ Bílé Poličany 

Přítomní: Ivan Kraus, Ing. Vladimír Vondruška, Eva Steinerová, Jan Černý, Jiří Řeháček, Milan 

Dufka, Julie Burdychová, Petr Hepnar, Milada Řeháková, Vladimíra Šídlová, Milan Kligl, Jitka 

Reichrtová 

 

Ostatní: Ing. Dagmar Bittnerová, Volšičková Anna, František Podolník 

 

Omluveni: Miloš Kratěna, Marcela Hlávková 

 

Program:                                                                                                                                                           

1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a chválení programu                                                          

2.  Informace z VV SH ČMS 

3. Výstavba školícího střediska B. Poličany 

4. OZ krajského kola hry Plamen a dorost - okres Rychnov n.Kn. 

5. OZ krajského kola PS - H.K.  

6. Odvod členských příspěvků 

7. Příprava MČR Plamen Hradec Králové                                                                                                                  

8. Informace z činnosti jednotlivých rad 

9. Různé  

10. Závěr 

 

Bod 1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a chválení  

Jednání zahájil starosta Ivan Kraus přivítal hosty, přečetl program.                                      

Zapisovatelkou byla navržena Anna Volšičková                                                                                                                                  

Ověřovatelé zápisu: Eva Steinerová a Vladimír Vondruška  

Usnesení č. 2022/12: VV KSH KHK schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program 

jednání.  

Hlasování: jednomyslně schváleno 

Bod 2. Informace z VV SH ČMS                                                                                                                   
Starosta KSH informoval: 
A - Vnitroorganizační komise dostane za úkol připravit pravidla pro nošení slavnostních šňůr  
      na stejnokroji a pravidla pro organizaci aktu hasičů na pohřbu.      
B - Bylo vyhodnocené výběrové řízní na post ředitele Centra hasičského hnutí Přibyslav, za 
      p. Jiřího Pátka, který odchází do důchodu.  Novou ředitelkou se stala            
      Ing. Jana Fialová MBA 
C - SH ČMS vypisuje výběrové řízení na vedoucího úseku represe, prevence a ochrany  
      obyvatel, podmínky jsou zveřejněny na stránkách dh.cz 
D - Bylo vydáno územní rozhodnutí k projektu Hala Přibyslav, budou další jednání   
      k projektu, aby byl připraven k žádosti o dotaci. K realizaci výstavby haly dojde jen     
      v případě, že budou pokryty většinové náklady realizace projektu z dotace. 
E - Litoměřické slavnosti proběhnou v termínu 10. - 11. 6. 2022 a budou zde předány ceny     
      pro vítěze za celorepublikové vyhodnocení soutěže POODM 
F -  V příštím roce proběhne akce Pyrocar 2023 v termínu 18. – 19. 8. 2023. Organizaci této        
      akce bude mít na starosti p. Bidmon.     
Usnesení č. 2022/13: VV KSH KHK bere na vědomí informace z vyšších orgánů 

Hlasování: jednomyslně schváleno 



 
Bod 3.  Výstavba školícího střediska Bílé Poličany,  
Kontrolní dny se konají každých 14. dní, začne se vozit materiál na střechu, musí se 
zrealizovat finanční pomoc ze strany OSH HK a NA, protože je vhodné zakoupit toalety 
rozdílné od projektové dokumentace . Vše ostatní je hrazeno z dotace.  
 
Usnesení č. 2022/14: VV KSH KHK bere na vědomí informace o výstavbě Školícího střediska. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

Bod 4.  Krajského kola hry Plamen a dorostu - okres Rychnov n.Kn. 

Starosta okresu Rychnov n. Kn. Jiří Řeháček informoval, jak je připraveno krajské kolo hry 

Plamen a dorostu. Některé okresy je zapotřebí urychleně doplnit rozhodčí. Byl schválen 

nákup cen a poháry, medaile.  

 

Usnesení č. 2022/15: VV KSH KHK bere na vědomí informace o průběhu připravenosti KK a 

schvaluje nákup cen a pohárů na KK. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

Bod 5. OZ krajského kola PS - HK.  

Vedoucí odborné rady represe Petr Hepnar informoval o přípravě této soutěže, která se koná 

v sobotu dne 18. 6. 2022 na stadionu v HK, letošní ročník má organizačně na starosti okres Trutnov. 

Po dohodě s okresem HK, který postaví první disciplínu a to štafety, pak už to bude mít na starosti 

okres TU. O základny poprosil p. Krause a měření časů Milana Kligla.  Disciplína 100 m s překážkami 

se poběží ve 3 drahách. 

Do této soutěž z každého okresu postupují 2 družstva mužů a 2 žen, pro vítězné kolektivy jako ceny 

byly odsouhlaseny mimo pohárů a medailí poukázky v hodnotě 5 tis. Kč-1. místo, 3 tis. Kč-2. místo a 

2 tis. Kč-3.místo.    

 

Usnesení č. 2022/16: VV KSH KHK bere na vědomí informace o přípravě KK v PS a schvaluje 

nákup cen a poukázek. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

Bod 6. Odvod členských příspěvků 

Bylo projednáno navýšení odvodu členských příspěvků pro KSH, návrh byl následně schválen. Dále 

doporučuje, aby každé OSH zvýšilo příspěvky od SDH na 200 Kč na člena z důvodu jednotnosti 

v celém kraji.  

 

Usnesení č. 2022/17: VV KSH KHK schvaluje odvodu členských příspěvků pro KSH ve výši 10,-

Kč za člena bez rozdílu věku od roku 2023, tj. počty členů z hlášení za rok 2022  

Hlasování: jednomyslně schváleno 

Bod 7. Příprava MČR hry Plamen Hradec Králové       

p. Milan Kligl zpracoval podrobné zajištění MČR hry Plamen, ať se to týká rozdělení dílčích 

úkolů dobrovolníků, zajištění překážek stravování, ubytování  apod. 

Jelikož okresy špatně předávají informace dobrovolníkům, bude p. Kligl informace posílat 

přímo na jejich emaily, které poskytli v přihláškách. Byl projednán i návrh na objednání 

ručníků s logem 50 let hry Plamen. Anna Volšičková informovala o výběru cen s paní 

Burdychovou a zajištění v Decathlonu, apod.  

Usnesení č. 2022/18: VV KSH KHK bere na vědomí informace o přípravě MČR a schvaluje 

objednání cen. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 



 

 

Bod 8. Informace z činnosti jednotlivých rad 

Rada mládeže - p. Burdychová, navázala na setkání vedoucích odborných mládeže okresů 

v Přibyslavi začátkem tohoto roku. Jelikož zatím nejsou nové Směrnice hry Plamen, nevíme, 

jak budou probíhat soutěže příští rok jsou pouze náznaky. Disciplíny CTIF budou 

přizpůsobeny mezinárodním pravidlům. Okresy mohou ještě požádat o zařazení pro 

udělování Výkonnostních tříd na 60m.- p. Kolka SH ČMS.  Do našich kolektivů lze zařadit i děti 

z Ukrajiny, pojištění se na ně vztahuje. P. Burdychová zjistí podrobnosti ohledně objednání 

ručníků s logem 50. let Plamen pro okresy, cena je 350,- Kč. 

Rada prevence - p. Milan Dufka, rada se sešla 13. 4. 2022 na vyhodnocení POODM , krajské 

vyhodnocení soutěže proběhlo v Bílých Poličanech, p. Dufek poděkoval zástupcům okresů, 

kteří pomohli z přípravou tohoto vyhodnocení a p. Volšičkové za zajištění cen a zázemí této 

akce. 17. 5. 2022 proběhla ústřední odborná rada, kde proběhlo hodnocení celostátního 

kola, z našeho kraje je pouze jeden účastník z okr. RK digitální práce. 

Rada represe - proběhla informace ke krajskému kolu 

Krajská kontrolní a revizní rada - p. Bitnerová dala informaci o stavu na okrese Trutnov, dále 

hospodaření na KSH, MŠMT bude kontrolovat SDH ohledně dotací, budou se provádět 

kontroly ohledně ukládání dokladů ohledně mezd. 

 

Usnesení č. 2022/19: VV KSH KHK bere na vědomí informace z činnosti jednotlivých rad. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

Bod 9. Různé 

p. Aleš Hejna okres TU, zaslal žádost o zapůjčení věcí na LT  

OSH Jičín – propůjčení strojů na PÚ PS - FOX 4 

p. Burdychová poděkovala za propůjčení překážek, stroje na soutěž TFA 

VV schvaluje doplnění člena VV KSH o nově zvoleného starostu OSH Náchod Miloše Kratěnu. 

 

Vyznamenání 

Navrhovaná vyznamenání byla projednána 

 

Usnesení č. 2022/20: VV KSH KHK schvaluje žádost p. Hejny mimo přívěz za automobil, 

schvaluje OSH Jičínu propůjčení strojů na PŮ PS – FOX 4 a schvaluje předložené návrhy na 

vyznamenání a nového člena VV KSH KHK Miloše Kratěnu. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

Bod 10. Závěr 

Ivan Kraus poděkoval všem přítomným za účast. 

Konec jednání 19:45 hod. 

 

                                                                                                       

 

 

 


