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ZÁPIS 

ze Shromáždění představitelů OSH Královéhradeckého kraje 

konaného 25. listopadu 2022 od 17:00 hod. ve Velichovkách 

Přítomno: dle prezenční listiny – představitelů: 30 

                – hostů: 3 

                – ostatních členů: 6 

Jednání svolal starosta KSH Královéhradeckého kraje s tímto programem: 

Program: 

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, zvolení mandátové a 
návrhové komise 

2. Zpráva mandátové komise 

3. Zpráva starosty KSH o činnosti za uplynulé období 

4. Zprávy vedoucích odborných rad, represe, prevence, mládeže a aktivu ZH 

5. Zpráva KKRR 

6. Plán práce na rok 2023 

7. Schválení výše odvodu příspěvku mezi organizačními články SH ČMS 

8. Čerpání rozpočtu v roce 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 

9. Diskuze – vystoupení hostů  

10. Usnesení 

11. Závěr 

 

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, zvolení mandátové a 

návrhové komise 

Náměstek starosty Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje Ing. Vladimír Vondruška zahájil 

jednání a přivítal představitele Shromáždění, hosty, starosty OSH. Přečetl program jednání.  

Předsedající seznámil přítomné s jednacím řádem, ke kterému nikdo z představitelů neměl 

připomínky. 

Schváleno všemi hlasy. Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0.  
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Dále navrhl, aby se bod programu č. 1 odhlasoval najednou.  

Schváleno všemi hlasy. Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0.  

VV KSH navrhuje: 

a) Zapisovatel: Bc. Anna Volšičková 

b) Ověřovatelé zápisu: Miloš Kratěna, Jiří Řeháček 

c) Mandátová komise: Eva Steinerová, Milada Řeháková, Marcela Hlávková 

d) Návrhová komise: Milan Kligl, Josef Klouček, Iva Novotná 

Schváleno všemi hlasy. Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0.  

Na žádost OSH Rychnov nad Kněžnou bylo do programu doplněn bod 7. Schválení výše odvodu mezi 

organizačními články SH ČMS. 

Schváleno všemi hlasy. Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0.  

2. Zpráva mandátové komise 

Vedoucí mandátové komise, Eva Steinerová přednesla zprávu.  

Pozváno na Shromáždění bylo 30 představitelů, přítomno je 30 představitelů, 3 hosté a 6 ostatních 

členů z 5 okresních sdružení. Vzhledem k tomu, že je přítomno 100 %, Shromáždění je 

usnášeníschopné.  

3. Zpráva starosty KSH o činnosti za uplynulé období 

Starosta Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje Ivan Kraus přednesl zprávu o činnosti za 

uplynulé období. Poděkoval členům za zapojení při pomoci Ukrajině, požáru v Hřensku. Dále seznámil 

s průběhem stavby v Bílých Poličanech, kde poděkoval panu hejtmanovi Mgr. Martinu 

Červíčkovi, brig. gen. v.v., který prosadil nemalou finanční podporu tohoto projektu ve vedení a 

zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, dále brig. gen. Ing. Františku Menclovi, v.v., který si našel čas 

a jezdil na všechna jednání na GŘ HZS. Za další významnou podporu poděkoval plk. Ing. Davidu Poučovi, 

se kterým byla uzavřena smlouva o používání stadionu HZS KHK.  

Příloha č. 1: Zpráva starosty KSH KHK 
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4. Zprávy vedoucích odborných rad, represe, prevence, mládeže a aktivu ZH 

KRAJSKÁ ODBORNÁ RADA REPRESE 

Vedoucí KORR, Bc. Petr Hepnar informoval o jednání KORR, zhodnotil průběh a vyhodnocení KK PS, KK 

TFA a umístění postupujících na MČR. Dále seznámil přítomné s aktivitou jednotlivých SDH okresu, 

které pomohly při likvidaci škod po tornádu. Více viz. příloha. 

Příloha č. 2: Zpráva vedoucího KORR 

KRAJSKÁ ODBORNÁ RADA PREVENCE 

Vedoucí KORP, Milan Dufka, zhodnotil práci za rok 2022, která pracovala dle plánu práce. Do krajské 

rady se přenášely poznatky a doporučení z ÚORP. Informoval o semináři prevence, který se uskutečnil 

v březnu a vyhodnocení POODM. Více viz. příloha. 

Příloha č. 3: Zpráva vedoucího KORP 

KRAJSKÁ ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE 

Vedoucí KORM, Julie Burdychová, přivítala přítomné a ve stručnosti seznámila s prací mládeže. 

Informovala o letošním výročí hry Plamen (50. let od založení). A zhodnotila jednotlivá MČR, kde jedno, 

a to právě MČR hry Plamen se uskutečnilo v našem kraji. Více viz. příloha. 

Příloha č. 4: Zpráva vedoucího KORM 

AKTIV ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ 

Vedoucí aktivu František Podolník byl omluven.  

Diskuze:  

plk. Ing. David Pouč požádal o slovo, z důvodu další schůzky. Shrnul, s čím se potýkal jakožto ředitel 

HZS KHK během 2 let působení na této pozici: ptačí chřipka, covid, tornádo na Moravě, Ukrajina, 

Hřensko. Poděkoval všem zúčastněným za aktivní činnost nejen při těchto akcích, ale i za to, že jsme 

schopni řešit zátěž rovnoměrně v celém kraji.  Dále zmínil organizační změny HZS KHK, sloučení ÚO 

Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Požádal o pomoc při řešení této situace mezi dobrovolnými hasiči a 

veřejností. Zmínil, že nepřicházíme o své partnery, tudíž se nic pro nás nemění a zdůraznil, že jsme 

všichni na jedné lodi, jako jsme byli doposud.  

Ředitel HZS KHK dal prostor představitelům na otázky.  
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Petr Hanuš (OSH Rychnov nad Kněžnou) – vznesl otázku kolik stála stanice milionů a dnes jde na druhé 

místo, což je pro ně nepochopitelné.  

Plk. Ing. David Pouč reagoval na tento dotaz a zmínil, že tento projekt byl opravdu monstrózní a nechce 

to znevažovat, ale bylo tam záložní operační středisko, které nedostalo možnost naplnit účel. Dále 

zmínil, že se jedná převážně o změnu názvu, dále se nic nemění. Je možné, že toto sloučení se stane 

vzorem v České republice a není hrdý na to, že jsme první.  

Na závěr poděkoval a popřál bezpečný návrat členů JSDH z výjezdů a pohodový konec roku.  

Starosta KSH KHK Ivan Kraus poděkoval řediteli HZS KHK za spolupráci a podporu našich akcí.  

5. Zpráva KKRR 

KRAJSKÁ KONTROLNÍ A REVIZNÍ RADA: 

Vedoucí KKRR Ing. Dagmar Bittnerová informovala o průběžném procházení jednotlivých účetních 

případů. S pracovnicí kanceláře jsou pravidelně konzultovány složitější účetní operace, zejména týkající 

se výstavby školícího střediska v Bílých Poličanech. Informovala o účetní závěrce za rok 2021, která byla 

zpracována společně s daňovým přiznáním a byla v řádném termínu odeslána (26.4.2022). Vedoucí 

KKRR seznámila s VZZ, který byl předložen v materiálech a dala prostor přítomným představitelům 

vznést dotaz k tomuto dokumentu. Zmínila, že v částkách nejsou obsaženy výdaje spojené s realizací 

střediska, jelikož nejsou nákladem, ale investičními výdaji (jsou zařazeny na účtu 042).  

Kontrolní činnost byla zaměřena do okresu Trutnov, kde probíhá na základě anonymního udání 

kontrola vyúčtování dotací MŠMT za období 5 let, tedy 2017–2021. V tomto roce proběhne kontrola 

hospodaření okresu Náchod z ÚKRR. 

Ing. Dagmar Bittnerová na závěr informovala přítomné o datových schránkách a jejich funkčnosti. 

Důrazně upozornila přítomné, aby každá osoba měla svůj přístup (vlastní uživatelské jméno a heslo) a 

do datové schránky se nepřihlašovala z veřejných nezabezpečených sítí.  Zmínila, že ústředí vydalo dvě 

prezentace, kde je podrobně popsáno vše, co se týká nastavení a práce s datovou schránkou.  

6. Plán práce na rok 2023 

Předsedající seznámil přítomné představitele s plánem práce na rok 2023 a plány jednotlivých 

odborných rad, které byly součástí obdrženého materiálu.  

Příloha č. 5: Plán práce 2023 

Schváleno všemi hlasy. Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0.  
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7. Schválení výše odvodu příspěvku mezi organizačními články SH ČMS 

Starosta KSH KHK informoval o tomto bodu, který byl zařazen do programu jednání na žádost je OSH 

Rychnov nad Kněžnou. VV KSH KHK navrhnul na svém jednání zvýšení příspěvku ze současných 5,-Kč 

na 10,-Kč/člena z důvodu zvýšení cen energií a novým nákladům na nový objekt v Bílých Poličanech. 

Starosta KSH KHK vyzval přítomné k vyjádření, či doplnění návrhu. Předsedající Ing. Vladimír Vondruška 

převzal jednání a znovu se tázal přítomných, zda má někdo nějaký dotaz. Nikdo neměl žádnou 

připomínku, a proto se přešlo k hlasování.  

Schváleno všemi hlasy. Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0.  

8. Čerpání rozpočtu v roce 2022 a návrh na rozpočtový výhled na rok 2023 

Ing. Dagmar Bittnerová se omluvila za poslední dvě částky, které by měly být zařazené v investičním 

účtu. Okomentovala průběžné čerpání rozpočtu v roce 2022 a návrh na rozpočtový výhled na rok 2023, 

kdy ještě nedokážeme říct, jaké dotace se nám podaří získat a v jakém finančním objemu, dle toho 

budeme korigovat rozpočet.  

Schváleno všemi hlasy. Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0.  

Diskuze:  

Místostarosta obce Velichovky, Zdeněk Šedivec, pozdravil přítomné jménem obce a poděkoval za 

pozvání na toto Shromáždění představitelů. Popřál vše dobré do roku 2023. 

 

Přestávka 18:30 – 19:00 

9. Diskuze – vystoupení hostů 

Ota Kopsa (OSH Rychnov nad Kněžnou) – dotaz k ustanovení rady historie 

Ing. Vladimír Vondruška – VV se bude zabývat ustavením rady historie na nejbližším jednání. Je nutné 

najít odborníka, který se ujme vedení rady. 

Ing. Lukáš Bosák (HVP) – poděkoval za slovo, večeři a přízeň pojišťovně. Zmínil, že jako hra Plamen, tak 

i pojišťovna slavila v letošním roce 30 let od znovuobnovení. Zmínil, jak se pojišťovně daří a seznámil 

nás s hospodářským výsledkem. Pojišťovna se angažuje ve veřejných zakázkách a je zastoupení ve 4 

krajích a letos se podařilo pojistit i pár větších měst.  
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Dále informoval, že odbor tvorby produktu se podílí na inovacích, aktualizují se pojistné podmínky, 

nové produkty, např. pojištění bezpilotních letadel (dronů). Obchodní úsek má rozpracovaný projekt, 

online sjednávač, který bude suplovat nedostatek obchodních zástupců – více informací na www.sigi.cz 

Ing. Lukáš Bosák poděkoval za pozvání a popřál hezké svátky.  

Václav Bouz (OSH Hradec Králové) – dotaz k dalším záměrům se zámkem v Bílých Poličanech 

Ing. Lukáš Bosák – reagoval, že z pohledu pojišťovny se v následujícím roce nic měnit nebude, ale 

vedení pojišťovny má dlouhodobý úkol jej prodat. Nejsou vyřešeny vztahy ohledně věcných břemen. 

Ivan Kraus (starosta KSH KHK) – reagoval, že vše je odvislé na ekonomických ukazatelích. Škola je 

v nevýhodě z důvodu nákladů na nájem prostor oproti Jánským Koupelím. Pokud se Poličany 

nedostanou do červených čísel, není strategií SH ČMS uzavření školy. Také není školu kam přemístit. 

Budeme se snažit v co největší míře, abychom Bílé Poličany zachovali, je to strategické místo vzhledem 

k umístění. Jednotky, které se jezdí do Bílých Poličan školit, nechtějí jezdit přes celou ČR. V současné 

době dochází k nabídce školy přes zimní měsíce, kdy jsou největší náklady na energie, že se škola 

zakonzervuje a bude se pouze temperovat a lektoři budou nabízet své služby po jednotkách 

v regionech.  

Václav Bouz (OSH Hradec Králové) – potvrzuje dle rozhovoru s ředitelem BP. A doplnil, že je nutné mít 

10 členů, aby se výjezdní školení dalo realizovat včetně požadavku na zajištění techniky. Zmínil, že BP 

nabídky už mají a pokud je zájem, je možnost se domluvit.  

Ivan Kraus (starosta KSH KHK) – starosta KSH KHK požádal ředitele BP Martina Čížka o vytvoření 

nabídkového listu. Jak finančně náročná odloučená třída by byla.  

Ota Kopsa (OSH Rychnov nad Kněžnou) – vznesl dotaz, zda se počítá s využitím našeho objektu pro 

školu? 

Ivan Kraus (starosta KSH KHK) – uvidí se dle podmínek a pokud se budou schopni ekonomicky podílet 

na nákladech, nebráníme se tomu. 

Josef Netík (vedoucí aktivu ZH) – pozdravil jménem svým a jménem starostky SH ČMS. Informoval, že 

je 12 let vedoucím ZH a zúčastňuje se všech předávání titulů ZH. První problém je, že vedoucí AZH 

nebyli zváni na zasedání VV. Upozornil na stanovy, kde vedoucí aktivu by měl být zván na VV, pokud je 

projednáván aktiv. Setkání v Praze bývalo v 10 h, každý chtěl již v 12 h domů. Nyní se snažíme dělat 

akce dvoudenní v různých krajích. 

Některé OSH dělají zájezdy, nechci říct, že my nic neděláme. Jsem rád, že kraje dělají setkání ZH. Netuší, 

jak se bude vyvíjet situace dále do budoucna, ale je přesvědčen, že hasiči bez toho, aniž by se mohli 

http://www.sigi.cz/
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sejít a zavzpomínal, tak by nemělo smysl. Konstatoval, že AZH se v republice zlepšují. Komu se podaří 

sehnat finanční prostředky, tak ta akce je honosnější, ale to je navíc, důležité je, že se můžou sejít. 

Josef Netík zavzpomínal, že na setkání v Pardubicích se mělo udělovat 70 titulů, přesvědčil je na 100 

titulů. V současné době se hodnocení bere dle návrhu. Pokud člověk dělal jen na úseku sboru je to 

málo, tak je to hodnoceno. Proto říká na rovinu, nechce říct, že by je neměli podporovat a schvalovat.  

Zmínil, že v roce 1984 kdy jsou první tituly uděleny je zápis v knize o 3448 titulů. Žijících je aktuálně 

1469 ZH (týden stará data). Ještě jednou poděkoval výkonným výborům za to, že se o AZH starají. 

Popřál hodně zdraví.  

10. Usnesení 

Předseda návrhové komise Milan Kligl přednesl návrh na usnesení. 

Příloha č. 6: Usnesení 

Schváleno všemi hlasy. Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0.  

11. Závěr 

Starosta KSH KHK poděkoval za 100 % účast na Shromáždění, kde se mohli zúčastnit delegovaní členové 

OSH. Poděkoval za činnost na úseku požární ochrany v kraji. Zmínil obětavost vedoucích mládeže ve 

vedení kolektivů mládeže a výbornou reprezentaci soutěžících na soutěžích nejen v kraji, ale i republice 

a na mezinárodní úrovni. Požádal představitele o předání poděkování rodinným příslušníkům našich 

členů, členům SDH v kraji. Znovu poděkoval za podporu Královéhradeckému kraji, HZS KHK, OÚ 

Velichovky a SDH Velichovky za zajištění shromáždění představitelů OSH. Všem popřál krásné a klidné 

prožití svátečních dnů, hodně zdraví a všeobecné pohody v příštím roce.  

  Následně ukončil jednání shromáždění představitelů OSH KHK.    

 

Jednání bylo ukončeno v 19:40 

Předsedající:   Ing. Vladimír Vondruška 

 

Ověřovatelé zápisu:  Miloš Kratěna 

   Jiří Řeháček 

Zapsala:  Bc. Anna Volšičková  



Příloha č. 1: Zpráva starosty KSH KHK 

Sestry, bratři hasiči, vážení hosté, 

dovolte i mně, abych vás přivítal na jednání představitelů OSH KHK. Rád bych vás seznámil s činností 

VV KSH KHK za uplynulé období.  

      Vedení KSH a VV KSH se scházelo podle plánu, který jsme měli schválený. Předmětem jednání byly 

události a činnost v rámci kraje. Rok 2022 pro nás byl vlastně prvním rokem, který nebyl výrazně 

ovlivněn pandemií Covid. Jsem rád, že po tak zatěžkávací zkoušce se nám výrazně nezměnil počet členů 

v jednotlivých okresech v našem kraji. Velice mně těší, že v některých okresech se dokonce zvýšil počet 

mládežnických kolektivů, a i stav mládežnické základny. To je základ toho, že hasičina v našem kraji 

naváže na bohatou hasičskou historii a bude pokračovat dál.  

   Další velkou prověrkou naší provozuschopnosti bylo zapojení našich jednotek a SDH do pomoci 

Ukrajině. Mnoho našich členů se podílelo na fungování Kacpu v našem kraji, kde jsme fungovali jako 

pomocníci při převozu uprchlíků z tohoto registračního zařízení do vymezených ubytovacích prostorů. 

Též jsme se podíleli na sbírkách a převozu humanitární pomoci uprchlíkům. I za tuto pomoc členům 

JPO a SDH našeho kraje děkuji. 

     Nedílnou součástí naší činnosti je i zásahová činnost JSDH měst a obcí. I jednotky z našeho kraje byly 

nasazeny na největším zásahu letošního roku, a to v Hřensku při lesním požáru velkého rozsahu. Díky 

obrovskému nasazení sil a prostředků se podařilo zásah zvládnout, a i zde se ukázalo, že spolupráce 

profesionálních a dobrovolných hasičů je nedílnou součástí každodenního života v celé naší republice. 

My si této spolupráce vážíme a věříme, že bude pokračovat i nadále, protože se jeden bez druhého 

neobejdeme. 

    Tento rok byl ve znamení pořádání větších a náročnějších akcí, které významně ovlivnili naše životy. 

V minulém roce jsme započali pro nás neobvyklou akci, kterou jsme převzali z minulosti a se kterou 

jsme neměli žádnou zkušenost. Díky dotaci MV a významné finanční podpoře Královéhradeckého kraje 

jsme mohli pokračovat v odkaze Jirky Orsáka a započít stavbu Školicího střediska pro mládež a CO na 

pozemku v Bílých Poličanech, který je v majetku KSH KHK. Děkuji panu hejtmanovi Martinu Červíčkovi 

za prosazení nemalé finanční podpory tohoto projektu ve vedení a zastupitelstvu Královéhradeckého 

kraje. Také děkuji Františku Menclovi, který si našel čas a jezdil se mnou na všechna jednání na GŘ HZS 

do Prahy a na krajský úřad. Moc si vaší pomoci a podpory vážíme. Měli jsme asi štěstí při výběru 

stavební firmy, protože během stavebních prací nedošlo k žádnému zpoždění oproti projektu, ba 

naopak celá stavba bude hotova pravděpodobně o 5 – 6 měsíců dříve. Následně nás bude čekat 

vybavení učebny, kuchyně a pokojů potřebným materiálem, abychom mohli začít provoz tohoto 

zařízení. Budeme muset shánět prostředky na provoz a údržbu tohoto zařízení, což také nebude nic 

jednoduchého, ale věřím, že společně si s tím poradíme. Nic jiného nám také nezbyde. 

 Jako sdružení hasičů jsme se podíleli na spolupořádání akcí v rámci kraje i republiky. Díky smlouvě o 

používání stadionu HZS KHK, kterou jsem podepsal s panem ředitelem HZS plk. Ing. Davidem Poučem 

naše kolektivy mládežníků a dospělých mohli chodit trénovat na tento stadion podle domluvy s plk. 

Ing. Opletalem, který má na starosti kalendář obsazenosti tohoto zařízení. Díky této možnosti se mohli 

připravovat naši soutěžní kolektivy mladých hasičů na MČR Hry Plamen, které jsme v Hradci Králové 

spolupořádali se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Děkuji všem a smekám před pílí a 

precizností všech zúčastněných osob a subjektů. Příprava a realizace prověřila naše schopnosti a my 

jsme dokázali, že jako jeden tým dokážeme neuvěřitelné skutky. Díky výraznému přispění HZS KHK, KÚ 

Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové, sponzorů a množství dobrovolníků z našeho kraje 



jsme tuto náročnou akci zvládli na výbornou a ostudu jsme si neudělali. Abychom si moc neodpočali, 

budeme už v příštím roce spolupořadateli MČR ve výstupu na cvičnou věž. Věřím, že se budeme moci 

obrátit na naše partnery o pomoc a na dobrovolníky z kraje o spolupráci na pořádání této akce.  

   Díky plánu práce se nám povedlo zrealizovat krajské akce, jako bylo krajské setkání Aktivu 

zasloužilých hasičů KHK na Jičínsku, které se velice vydařilo. Děkuji Evičce Steinerové s kolektivem za 

výbornou přípravu a realizaci setkání. Dalšími akcemi byla krajská kola Hry Plamen, dorostu a požárního 

sportu. Sportovci našeho kraje úspěšně reprezentovali kraj na MČR ve všech kategoriích, a dokonce i 

na hasičské olympiádě CTIF ve Slovinském Celje. Všem účastníkům blahopřeji k významným umístěním 

a výborné reprezentaci našeho kraje doma i v zahraničí. Je vidět že český hasičský sport je na vysoké 

úrovni v dobrovolné i profesionální kategorii. Doufám, že se nám bude dařit i nadále.  

   Ale náš hasičský život nejsou jen radosti ale i starosti. Díky anonymnímu dopisu na MŠMT se rozjela 

kontrola účetnictví okresu Trutnov a SH ČMS na čerpání dotačních titulů. Je to jistě důsledek okolností 

na tomto okrese, které řešíme již druhý rok. Díky nesrovnalostem v činnosti OSH došlo k odvolání 

starosty OSH, propuštění pracovnice OSH a ke svolání mimořádného shromáždění představitelů okresu 

a zvolení nového vedení OSH a OKRR. Nyní čekáme na výsledky kontroly z MŠMT. Doufáme, že 

důsledky budou co nejpřijatelnější, protože ve výsledku to bude mít dopad na celé sdružení hasičů. 

  Co se týká legislativa, tak od roku 2023 budeme muset mít zřízeny datové schránky v jednotlivých SDH 

kraje i republiky. Bude to ale na druhou stránku přínos v rychlejší komunikaci se státními institucemi, 

a i s krajským úřadem, který je naším dlouholetým partnerem.  

  Důležitým dokumentem, který potřebujeme ke své činnosti, jsou stanovy SH ČMS. Ty projdou v tomto 

volebním období obnovou, na které pracuje vnitroorganizační rada SH ČMS. Stanovy budou veřejně 

připomínkovány a přepracovány, tak aby mohly být schváleny příštím sjezdem SH ČMS. Veškeré 

dostupné informace můžete najít na stánkách SH ČMS a KSH KHK. To znamená zápisy z jednání vedení 

a VV SH ČMS a KSH, zmínky o dalších akcích v rámci ústředních a krajských odborných rad a také 

aktuální informace ze života sdružení. 

    Sestry, bratři a vážení hosté, to by asi bylo z činnosti KSH KHK vše.  

Děkuji Aničce za práci, kterou vykonává nejen v kanceláři KSH, ale v letošním roce se s Dášou a dalšími 

členy OSH Trutnov významně podíleli na přípravě dokumentace pro kontrolu z MŠMT.  

Děkuji Martinu Červíčkovi hejtmanovi KHK, Davidu Poučovi řediteli HZS KHK za velice významnou 

podporu a pomoc při přípravách a realizaci našich aktivit. Bez vaší pomoci bychom nebyli schopni 

realizovat tolik akcí v rámci kraje. Moc si toho vážíme a přejeme si, aby vzájemná spolupráce 

pokračovala i v dalším období.  

   Protože se rok 2022 chýlí ke svému konci, dovolte mi, abych vám všem popřál hlavně hodně zdraví, 

štěstí, pohody v předvánočním období a dalším roce. Poděkujte všem svým členům sborů a také 

rodinným příslušníkům. Bez jejich podpory bychom tuto činnost nemohli vůbec vykonávat. Těším se 

na viděnou a na další spolupráci s vámi v rámci královéhradeckého kraje. 

 

Děkuji za pozornost 

Ivan Kraus 

starosta KSH KHK 

 



Příloha č. 2: Zpráva vedoucího KORR 

Vážení hasiči, hasičky, představitelé a hosté 

KORR KHK se scházela dle plánu práce na tento rok a potřeb ÚORR. 

V únoru tohoto roku se vedoucí OORR zúčastnili semináře pořádaným ÚORR na zámku Přibyslav. 

Vyhodnocení krajského kola PS 

Krajské kolo - patří největší dík OSH HK. Technickou četu zajistili dobrovolníci z 2. a 3. okrsku OSH TU. I 

oni se svého úkolu pod vedením velitele TČ z HK zhostili velice dobře. 

 

Jediná negativní skutečnost KK PS bylo těžké zranění závodnice z SDH Libňatov – pád z kladiny při 100 

m překážek – odvoz vozidlem RZP do nemocnice na okamžitý operační zákrok. 

  

Vítězné družstvo mužů z Hostinného, kteří nás následně reprezentovali na MR v PS Pardubicích, kde se 

umístili na pěkném 8. místě. 

Ženy – Kvasiny – 16. místo 

Tímto jim gratulujeme ke vzorné reprezentaci  

 

- informace ze závodů TFA Žernov 3. září 2022 Krajské  kolo 

 

- informace ze závodů MR TFA Štramberk 1. října 2022 

    - zde nás reprezentovali:  

18. Křivohlávková Michaela (Královehradecký) SDH Hořice v Podkrkonoší 

20. Svědíková Klára (Královehradecký) SDH Česká Metuje 

 

Do 34 let 

21. Novotný Jakub (Královehradecký) SDH Radvanice v Čechách 

25. Novotný Petr (Královehradecký) SDH Ohnišťany 

40. Porubek Ondřej (Královehradecký) SDH Velichovky 

 

Nad 35 let 

11. Snopko David (Královehradecký) SDH Ohnišťany 

13. Šulc Roman (Královehradecký) SDH Ohnišťany 

 

Družstva – Královéhradecký kraj – 10 

 

Statistika Pomoc při tornádu 

 

Ostatní statistika – nemám podklady do HK – Václav Bouz 

                                                                JC -  Luboš Stárek 

Zpráva z jednání Ústřední odborné rady represe 15. 10. 2022 ve Velkém Meziříčí 

 

Informace z jednání vedení a VV SH ČMS                                                 

J. Aulický – na VV SH ČMS, který proběhl dne 6. 10. 2022 v Přibyslavi, byly předány informace ohledně 

zvažovaného prodeje nebo pronájmu Hotelu Přibyslav ke konci roku 2022. Z tohoto plyne závěr, že 

nastanou komplikace ohledně pořádání pravidelných porad nebo seminářů. Pro tyto je nutné zajistit 

dostatečně velký objekt pro cca 80 lidí s možností přespání a zajištěným jídlem. Jednou z variant je 

pořádat semináře pro JSDHO v Bílých Poličanech. 



J. Aulický informoval o zahájení příprav na pořádání akce Pyrocar v 18. – 19. srpen 2023, rozbíhá se 

jednání s firmami a GŘ HZS ČR o podpoře projektu. Na VV SH ČMS byl schválen plán činnosti na příští 

rok. Je návrh uspořádat akci průvod praporů v Telči k výročí 160. let založení SDH Velvary. Mimořádné 

úspěchy českých sportovců na olympiádě v Cejle. J. Aulický ale také konstatoval, že požární sport je 

bohužel záležitost spíše východoevropských zemí, ve světě je preferováno CTIF.  

Informace k datovým schránkám – každý sbor má od příštího roku povinnost zřídit si datovou 

schránku, přes kterou bude podávat daňová přiznání, či jinak komunikovat s úřady. Datová schránka 

bude ovšem zřízena i v případě, kdy si ji sbor sám nezařídí – schránka bude aktivována právní fikcí 

v průběhu jara roku 2023. 

Informace ke změně Stanov SH ČMS – v současné době probíhá úprava Stanov směrem k jejich 

zjednodušení nebo vyjasnění pozice statutára, pracuje na tom organizační rada.  

Situace na zámku Přibyslav – radikální zvýšení plateb za energie. Schváleno 2,5 mil. na opravu vyhořelé 

vinárny. Na zámku jsou dostatečně velké místnosti, takže by de facto nebyl problém s prostorami pro 

školení, jednání nebo semináře, ale problémem je nedostatek míst pro nocleh přespolních. V Přibyslavi 

taková možnost není. Existují připravené projekty na rozsáhlejší přestavbu/úpravy zámku, ale Covid, 

růst cen stavebnin a stavebních prací odsunuly veškeré plány na neurčito. 

 

Z. Hanuška – informace z GŘ HZS:  

dotace na 2023: 

dotace investiční: 150 žádostí o CAS, přes 400 DA a nové přívěsy, včetně stavba nebo rekonstrukce 

zbrojnice 

- Od 2016 pořízeno na 358 nových CAS a přes 2300 nových DA 
o HZS a FZŠ – navýšení dotací z 2,5 mil. na 4 mil. na CAS  

- 408 mil. na rok 2023 jde na dotaci na CAS 
- DA na rok 2023: 400 žádostí, vyčleněno 310 mil 

dotace neinvestiční: dotace k proplácení všech nákladů v souvislosti s Hřenskem 

- stanovena částka na 100,- Kč/osobohodina 

- na akceschopnost jde 100 mil., z toho je vyčleněno 68 mil. na akceschopnost JPO II a III a 

mimokrajskou pomoc 

Rok 2023: vypadá to na úspěšný dotační rok 

Dotaz – jak se jednotky dostanou k penězům za Hřensko? 

Z. Hanuška – na základě stávajících předpisů, dotace na odměny jsou účelově vázány – obec dostane 

peníze na účet a tyto peníze (100,- Kč/osobohodina) převede hasičům 

Z. Hanuška – vysvětlení rozdělení rolí záchranářských psů, a jaké změny to přináší: 2 druhy 

záchranářských psů: 

- vyhledávání/pátrání v sutinách X pátrání po osobách 

Pátrání po osobách spadá do dikce Policie ČR – domluva na větší participaci činnosti kynologů SH ČMS 

ze strany PČR: 

- zkoušky těchto záchranářských psů bude dělat PČR 

- zástupce spolku, který nominuje psa do zkoušek, nebude v hodnotící komisi, 

stejně tak jako HZS – pouze PČR 

- administrativa s tím spojená jde přes HZS ČR 



 

R. Kučera – schválen termín 17. březen 2023: jednání rady represe + zkoušky odbornosti Hasič, 18. – 

19. březen 2023 seminář instruktážně metodické zaměstnání, místo bude upřesněno 

Informace z odborné přípravy a ÚHŠ 

R. Kučera – školy vypsaly termíny kurzů a kurzy se daří naplňovat. Kvóty jsou naplněny, cca 1000 

absolventů – kurzy OO, vyprošťování, motorová pila atd. Je možnost organizace kurzů pod hlavičkou 

ÚHŠ v jednotlivých krajích.  

Z důvodu energetických úspor v průběhu zimy přechází škola k modelu výuky v místě JSDHO. Kurzy je 

tak možné pořádat v místě dislokace JSDHO, tedy zajištění přítomnosti instruktora/lektora z ÚHŠ ve 

zbrojnici objednavatele kurzu/školení. Podmínkou je nutnost alespoň 12členné skupiny hasičů. Je tedy 

možnost spojit školení více JSDHO najednou. Pro objednání kurzů kontaktovat Martina Čížka z ÚHŠ Bílé 

Poličany (606 033 605, cizek@uhsbp.cz). 

Bezproblémově se plní se kurzy ZOP (40 hod.).  

Debata nad povinností mít ZOP u členů JSDHO 

Z. Hanuška – doba se mění, je vysoká časová náročnost života, a ne každý má čas zúčastnit se plné ZOP. 

Musí se nakombinovat studium e-learning + prezenční. 

■ Rada vzala informace na vědomí.  

 

Informace o průběhu MČR a soutěžích (vyprošťování, MČR TFA ve Štramberku) 

Proběhlo MČR TFA ve Štramberku, 86 závodníků, přímý přenos na FireTv. 

- Vysoce kladně hodnocena organizace celé akce a činnost organizačního štábu 
- Akce hodnocena jako dosud nejzdařilejší 

MČR ve vyprošťování – v letošním roce nebylo, proběhlo 2021 v Praze, příští 2023 

- Letos proběhla krajská kola – jmenovitě Tábor a Rožmitál pod Třemšínem kladně 

hodnoceny, zejména za simulaci reálného zásahu 

Rescue Days v Mladé Boleslavi – významná je spolupráce se soukromým sektorem 

R. Kučera – je důležité informovat členy JSDH o pořádaných soutěžích dostatečně dopředu kvůli 

naplánování osobního času. Doporučení větší spolupráce se soukromými firmami, se kterými se dá 

navázat dlouhodobá spolupráce a získat tak více možností osahat si techniku a taktiku členy JSDHO. 

 

 

mailto:cizek@uhsbp.cz


POMOC PŘI ŠKODÁCH PO TORNÁDU –  KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

 

SDH OKRESU NÁCHOD 

1. náš sbor pomáhal při odklízení sutin na místě = fyzická pomoc – 6 SDH 

2. náš sbor poslal trámy nebo jiný materiál = materiální pomoc – 3 SDH 

3. náš sbor poslal na konto (sbírky, konkrétní obci apod.) peníze = finanční pomoc – 15 

SDH 

4. náš sbor pořádal tábor – přizval děti z postižených oblastí = jiná pomoc  (tábor aj.) – 2 

SDH, 1 OSH 

 

SDH OKRESU TRUTNOV 

 

1. náš sbor pomáhal při odklízení sutin na místě = fyzická pomoc – 3 SDH 

2. náš sbor poslal stavební, nebo jiný materiál = materiální pomoc – 4 SDH 

3. náš sbor poslal na konto (sbírky, konkrétní obci apod.) peníze = finanční pomoc – 3 SDH 

 

SDH OKRESU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

 

1. náš sbor pomáhal při odklízení sutin na místě = fyzická pomoc – 7 SDH 

2. náš sbor poslal stavební, nebo jiný materiál = materiální pomoc – 6 SDH 

3. náš sbor poslal na konto (sbírky, konkrétní obci apod.) peníze = finanční pomoc – 12 

SDH 

SDH OKRESU JIČÍN 

 

1. náš sbor pomáhal při odklízení sutin na místě = fyzická pomoc – 0 SDH 

2. náš sbor poslal trámy nebo jiný materiál = materiální pomoc – 0 SDH 

3. náš sbor poslal na konto (sbírky, konkrétní obci apod.) peníze = finanční pomoc – 3 SDH 

 

SDH OKRESU HRADEC KRÁLOVÉ 

 

1. náš sbor pomáhal při odklízení sutin na místě = fyzická pomoc – 4 SDH 

2. náš sbor poslal stavební, nebo jiný materiál = materiální pomoc – 13  SDH 

3. náš sbor poslal na konto (sbírky, konkrétní obci apod.) peníze = finanční pomoc – 32 

SDH 

 

 

 

SDH KRÁLOVÉHRADECKÁ KRAJ  - SUMÁRNĚ 

 

1. náš sbor pomáhal při odklízení sutin na místě = fyzická pomoc –  20  SDH 

2. náš sbor poslal stavební, nebo jiný materiál = materiální pomoc – 26 SDH 

3. náš sbor poslal na konto (sbírky, konkrétní obci apod.) peníze = finanční pomoc – 65 

SDH 

4. náš sbor pořádal tábor – přizval děti z postižených oblastí = jiná pomoc  (tábor aj.) – 2 

SDH, 1 OSH 

 

 



Příloha č. 3: Zpráva vedoucího KORP 

Vážené hasičky, vážení hasiči, vážený pane starosto KSH, vážení hosté 
  
dovolte mi, abych zde zhodnotil práci KORP za rok 2022, která pracovala dle zpracovaného plánu 
práce a zaměření činnosti KORP na léta 2020-2025. 
Do naši rady jsou přenášeny poznatky a doporučení UORP, které jsem členem a zúčastnil jsem se 
všech letošních zasedání v Praze. 
KORP se sešla 3x, a to 26.3., 13.4. a 20.10. 
V letošním roce se díky ústupu COVID 19, se podařilo po roce problému s touto pandemií opět 
uskutečnit pravidelné „Setkání OORP našeho kraje“ v učilišti ve Velkém Poříčí ve dnech 25.-26. 
března. I když některé členy schvátil COVID a nemohli se zúčastnit, se sešli zástupci všech okresů, 
kromě Jičína, v celkovém počtu 28 účastníků. Lektorsky setkání zajistil plk. ing. Nejtek z ředitelství 
HZS KHK, za což mu patří velký dík. Zároveň bych chtěl poděkovat učilišti HZS ve Velkém Poříčí.  
Zároveň v rámci tohoto setkání se uskutečnila 26.3. KORP, kde byl projednán a schválen plán práce 
na letošní rok a podány informace o činnosti jednotlivých OORP. 
13.4. se sešla KORP na KSH v Trutnově, kde bylo hlavním bodem vyhodnocení prací krajského kola 
POODM 2021-2022. V tomto roce se se zúčastnilo celkem 1 784 dětí, 51 kol a 86 SDH. Je to o něco 
lepší účast než v roce 2021, ale z daleka ještě nejsme na před covidových číslech, ale doufám že se 
k těmto číslům brzy vrátíme. 
20.5. se uskutečnilo v Bílých Poličanech slavnostní předání odměn za umístění v krajském kole 
POODM, kterého se zúčastnila většina oceněných a velmi si to pochvalovali. Zde bych chtěl 
poděkovat všem funkcionářům KSH, pracovnicím OSH, členům KORP, kteří se zúčastnili a zároveň to 
připravili. 
Zejména pak děkuji plk. ing. Nejtkovi a Aničce Volšičkové za zajištění odměn a občerstvení pro 
vyhodnocené. 
Poslední KORP se uskutečnila 20.10. v Bílých Poličanech, za účasti starosty KSH I. Krause kde kromě 
projednání všech bodů programu, byl schválen plán práce rady pro rok 2023.   
 
Naše práce je zaměřená na preventivní výchovu občanů prostřednictvím preventistů SDH a obcí, kteří 
jsou vzdělávání na okresních seminářích, kde mají možnost získat odbornost III. a II. stupně. 
Odbornost I. stupně získávají OZO v PO, nebo technici PO. 
Výsledkem této práce je počet preventistů SDH v rámci KSH: Odbornost III: stupně získalo 145, II. 
stupně 105, a I. stupně 23.  
Celkem je odborně vzděláno 273 preventistů SDH.        
Činnost KORP by nebyla bez dobré práce jednotlivých OORP, na které se můžeme spolehnout. 
Zejména pak je velmi dobrá práce v okresech Náchod, Rychnov a Trutnov, rovněž dobrá práce je 
v okrese Jičín, ale v okrese Hradec Králové nám práce trochu stagnuje. Doufám že se nám práce bude 
dařit i nadále, a kde je třeba, tak to v brzké době zlepšíme. 
Zde bych chtěl poděkovat za práci všem členům OORP v roce 2022 a popřát jim hodně zdaru a 
mnoho sil v roce 2023.  
Dále bych chtěl poděkovat plk. ing. Nejtkovi, a všem vedoucím územních pracovišť HZS 
Královehradeckého kraje za velmi dobrou spolupráci, a věřme že nám ta spolupráce i nadále vydrží.   
  
  

     
Milan Dufka  

    vedoucí KORP KHK 



Příloha č. 4: Zpráva vedoucího KORM 

 Vážení hasiči, hasičky, představitelé jednotlivých okresů Královéhradeckého kraje, dovolte mi vás ve stručnosti 

seznámit s prací mládeže. 

Kdybychom hovořili zvlášť k jednotlivým okresům, byla by to obrovsky dlouhá zpráva, protože činnost mládeže 

je velice obsáhlá a různorodá. V průřezu věkovými kategoriemi od tří do osmnácti let. Všechny krajské rady 

bezezbytku naplňují jednotlivé plány práce. Práce s kolektivy je v okresech nastavena různými způsoby. 

Náš kraj má ale i specifické akce, které je třeba zmínit: TFA mladého hasiče v Brzicích, setkání přípravek 

v Holovousech, nebo rescue kemp, který pořádá SDH Běloves a další.  

 Letošní krajské kolo Plamen i dorost proběhlo v Dobrušce, jeho pořadatelem bylo okresní sdružení Rychnov 

nad Kněžnou. Tohoto se shostilo se ctí a je potřeba za vynaložené úsilí poděkovat. 

Zatímco okres Trutnov pořádá seriál v šedesátkování již 15let, tak letos poprvé některé okresy uspořádaly 

okresní kolo v disciplíně šedesát metrů s překážkami, aby z těchto kol mohli vítězové postoupit na první 

Mistrovství České republiky v této disciplíně, které proběhlo v Benešově. Děkuji všem reprezentantům našeho 

kraje. 

Do roku 2022 jsme někteří vstupovali plni očekávání, někteří s obavami. Za letošní vyvrcholení veškeré naší 

činnosti, kterou opravdu nejde do puntíku vyjmenovat, považuji pořádání MČR ve hře Plamen, které proběhlo 

pod hlavičkou KSH ve spolupráci se všemi okresy.  

Pořádat MČR ve slavnostním roce padesátého výročí založení této hry jsme považovali za velice zavazující. 

Oslovili jsme dobrovolníky, sjednotily úkoly a závazky. Republikou jsme řádně a poctivě oslavily narozeniny.  

Hra Plamen slaví půl století. Když jí bylo o deset méně, uvedl pan tehdejší šéfredaktor hasičských novin Oldřich 

Přibyl jeden ze svých článků titulkem: Hra Plamen – dáma v nejlepších letech. O pět let později, jí starostka SH 

ČMS Monika Němečková osobně nazvala zralou maminkou a možná i mladou babičkou. Hře Plamem – vážené 

dámě, obohacené notnou dávkou zkušeností jsme dali dárek nejcennější. Stmelili jsme se a společně 

spolupracovali a pracovali.  

Naše mistrovství je považováno za jedno z nejvydařenějších. Škoda jen, že se našemu zástupci nepodařila ta 

příslovečná třešnička na dortu a bohužel si Horní Lánov vybral veškerou sportovní smůlu od A až po Z. Snad 

pod tíhou zodpovědnosti, škoda. 

Děkuji Vám všem páni starostové, že jste se zařadili do skupiny dobrovolníků. Děkuji všem dobrovolníkům od 

technické čety po výdej stravy a ubytování. Rozhýbali jsme soukolí, které fungovalo, a i tak trochu dodalo sílu a 

elán k další naší práci. 

V Hněvčevsi se konalo setkání kraje u příležitosti založení hry Plamen, kde všichni zúčastnění obdrželi na 

památku od kraje dárek v podobě ručníku z limitované edice vytvořené k tomuto výročí. Setkání nám zpestřilo 

vystoupení dětí ze Sovětic a Holovous. Ke hře Plamen a k náročnosti tohoto roku se již hovořilo hodně. Hra 

plamen dospěla k dalšímu svému mezníku. 



Jako téměř každá nová věc, která mění roky zaběhlé skutečnosti, i nové pojetí Hry Plamen, před pěti lety volně 

rozdělené, do dvou částí: 

1) výchovně – vzdělávací  

2) systém fyzické přípravy mladých hasičů; 

Přináší svá úskalí, nevoli z řad vedoucích i hasičské veřejnosti. Nezvolili jsme si tuto cestu zcela dobrovolně, 

neplánovali jsme tak rozsáhlé změny, ovšem člověk míní a život mění. Ministerstvo školství nás v podstatě 

postavilo před další mezník našich mládežnických dějin a bylo jen na nás, jak s ním naložíme.  

Doba se změnila, finanční nároky na organizaci jakékoliv naší činnosti se stupňují a bez zásadní státní podpory 

bychom v podstatě nebyli schopni ji realizovat.  

Podmínka zařazení hasičského sportu mezi „ostatní sporty“ v rámci státní podpory, sebou nese celou řadu 

nezbytných a nepopulárních faktorů. 

Jedním z nich je například registrace sportovců a trenérů v rejstříku sportu, vznik směrnice sportovních oddílů 

či směrnice o vzdělávání trenérů. 

Hasičský sport vykrystalizoval do dvou sportovních odvětí: požární sport a klasické disciplíny CTIF. V případě 

dětí a mládeže se obě prolínají ve sportovní části Směrnice Hry Plamen a celoroční činnosti dorostu. 

 Strategie mládež 2030+ již nahlíží na činnost hasičské mládeže přesně dle požadavků státních orgánů - MŠMT 

či NSA. Dělíme se pevně oddělené části činnosti: 

a) výchovně vzdělávací a 

b) sportovní. 

Rok 2022 a s ním nová směrnice Hry Plamem i celoroční činnosti dorostu, jako prováděcí dokumenty nová 

strategie. 

V náplni výchovně vzdělávací činnosti se objevují nové nabídky jako je: Junior univerzita, Rescue campy, 

Vzdělávací dny, odborný výcvik prostřednictvím soutěží TFA, dobrovolnické projekty místní i celostátní, 

mezigenerační dialog, Zelená Evropa a další. 

Ze sportovní části hry se vyčleňuje Závod hasičské všestrannosti, který logicky nachází své uplatnění mezi 

výchovou a vzděláváním a již podruhé ve své historii mění svůj název, tentokrát mna Závod hasičské 

všestrannosti a brannosti.  

Mezi sportovní akce se vedral ČHP, mistrovství ve výstupu na cvičnou věž či mistrovství v běhu na 60 m 

s překážkami pro mladší i starší kategorii. Spousta změn se kterými se budeme dlouho sžívat. 

Je před námi úkol: společně změnit dosud zaběhlé myšlení a vnímání Hry Plamen. Zástupci kraje se sešli ke 

společnému jednání a doufám, že to byla první vlaštovka naší další spolupráce. 

Děkuji všem za spolupráci a podporu hasičské mládeže. Děkuji i kraji za program, který podporuje dobrovolné 

hasiče a je pro ně vytvořen. 

Přeji Vám všem i vašim rodinám mnoho zdraví a štěstí a hlavně pohody. 



Příloha č. 5: Plán práce 2023

VEDENÍ, VÝKONNÝ VÝBOR A SHROMAŽDĚNÍ KSH:
Výkonný výbor KSH 10.01.2023   17.00 hod. Bílé Poličany

Vedení KSH 14.03.2023   17:00 hod Bílé Poličany

Vedení KSH 09.05.2023   17:00 hod Bílé Poličany

Výkonný výbor KSH 15.06.2023   17:00 hod Bílé Poličany

Vedení KSH 22.08.2023   17:00 hod Bílé Poličany

Vedení KSH 10.10.2023   17:00 hod Bílé Poličany

Výkonný výbor KSH 21.11.2023   17:00 hod Bílé Poličany

Vedení KSH 12.12.2023   17:00 hod Bílé Poličany

Shromáždění představitelů OSH KSH 1.12.2023   16:00 hod Velichovky

OKRESNÍ KOLA 
OK PLAMEN - OSH Hradec Králové 20.05.2023 Hradec Králové
OK PS + DOROST OSH Hradec Králové 21.05.2023 Hradec Králové

OK PS - OSH Jičín 04.06.2023 Nová Paka
OK PLAMEN + DOROST - OSH Jičín 26. - 28. 5. 2023 Vrchovina

OK PLAMEN - OSH Náchod 27.05.2023 Náchod 
OK PS + DOROST - OSH Náchod 03.06.2023 Náchod 

OK PLAMEN - OSH Rychnov n.Kn. 26.-28.05.2023
OK PS + DOROST - OSH Rychnov n.Kn. 03.06.2023

OK PLAMEN - OSH Trutnov 27. - 28. 5. 2023 Havlovice
OK PS + DOROST - OSH Trutnov 03.06.2023

KRAJSKÁ KOLA A AKCE
Setkání hasičských přípravek 6. 5. 2023 ?? Holovousy (okres Jičín)

KK DOROST - KSH Královéhrad. kraje 18.06.2023 Hradec Králové

KK PLAMEN - KSH Královéhrad. kraje 11.06.2023 ?? Nová Paka

Požární ochrana očima dětí a mládeže

KK PS - KSH Královéhrad. kraje 17.06.2023 Hradec Králové

KK TFA - KSH Královéhrad. kraje 25.06.2023 Žernov

Aktiv ZH Královéhradeckého kraje okres Náchod

REPUBLIKOVÁ KOLA
MČR PLAMEN 01 - 02. 07. 2023 Nový Jičín

MČR DOROST 23 - 25. 06. 2023 Domažlice

MČR POŽÁRNÍ SPORT 24 - 27. 08. 2023 Sokolov

MČR CTIF družstev hasičů 30.09.2023 Dvůr Králové nad Labem

MČR ve vyprošťování

MČR 60ky 23.09.2023 Brno

MČR 100m překážek 12.08.2023 Praha

MČR Věž 13.08.2023 Hradec Králové

Plán práce KSH Královéhradeckého kraje na rok 2023
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Příloha č. 6: Usnesení 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje 

 

Shromáždění představitelů OSH Královéhradeckého kraje, 
konané 25. listopadu 2022 ve Velichovkách 

 
Představitelé OSH Královéhradeckého kraje, přítomní na dnešním shromáždění, po projednání všech 

bodů programu a diskusi k těmto bodům, přijímají následující  

U S N E S E N Í 

Shromáždění 

 

I. 

schvaluje 
1) zprávu starosty KSH KHK   

2) zprávy vedoucích odborných rad KSH KHK a předsedkyně KKRR                     

3) průběžné hospodaření KSH v roce 2022 

4) odvod příspěvku mezi organizačními složkami od roku 2023 ve výši 10,- Kč/člena 

5) rozpočtový výhled na rok 2023     

II. 

ukládá: 
1) Výkonnému výboru KSH  

- doplnit dokument zaměření činnosti KSH do roku 2025 o závěry z Usnesení SS OSH 

- pracovat nadále s informačním systémem, angažovat se v grantové politice pro 

získání finančních prostředků na provoz KSH – práci s mládeží, akce preventistů, 

aktivu ZH a represe 

- ustavit vnitro organizační radu a radu historie a jmenovat jejich vedoucí; 

- spolupracovat s HZS Královéhradeckého kraje ve všech oblastech požární ochrany  

a ochrany obyvatel; 

- spolupracovat se všemi orgány Královéhradeckého kraje na zabezpečení činností 

v dobrovolné požární ochraně současně ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR; 

- spolupracovat s obcemi a městy Královéhradeckého kraje; 

- uzavřít smlouvu o spolupráci s Ústřední hasičskou školou v Bílých Poličanech a 

pokračovat v další spolupráci na poli vzdělávání hasičů v Univerzitě dobrovolného 

hasiče 

- organizačně připravit a finančně zabezpečit Junior univerzitu  
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- dle získání finančních prostředků na vybavení školícího střediska a zahájit vzdělávací 

akce ve Školícím středisku KSH KHK v Bílých Poličanech 

- spolupracovat s HVP, zejména v oblasti služeb pro dobrovolné hasiče a členy SHČMS; 

- nadále spolupracovat s redakcí Hasičských novin  

- pracovat s aktivem Zasloužilých hasičů a pro jednotlivé ZH zajistit předplatné 

Hasičských novin; 

 

2) Představitelům dnešního shromáždění – informovat Výkonné výbory OSH o výsledcích 

dnešního jednání a projednat materiály z dnešního jednání se všemi členy VV OSH  

a výsledky přednést na okrskových výborech a výborech SDH. 

 

 

Ve Velichovkách 25. 11. 2022 

 

Předsedající:    Ing. Vladimír Vondruška 

Předseda návrhové komise: Milan Kligl 

Členové návrhové komise: Iva Novotná 

Josef Klouček 

Ověřovatelé zápisu:   Jiří Řeháček 

                 Miloš Kratěna 

Zapsala:    Bc. Anna Volšičková 

     


