
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU KSH 

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KONANÉHO DNE 10. 01. 2023 

v Bílých Poličanech  

Začátek: 17:00 hod. 

 

Přítomní: Ivan Kraus, Ing. Vladimír Vondruška, Eva Steinerová, Jan Černý, Miloš Kratěna, 

Milada Řeháková, Julie Burdychová, Petr Hepnar, Milan Dufka, Milan Kligl, Jitka Reichrtová 

 

Ostatní: Volšičková Anna,  

 

Omluveni: Ing. Dagmar Bittnerová, Marcela Hlávková, František Podolník, Vladislava Šídlová 

 

Program:                                                                                                                                                           

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

2. Informace z vyšších orgánů    

3. Bílé Poličany 

4. Různé 

5. Závěr 

 

Ad 1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a schválení programu 

Jednání zahájil starosta Ivan Kraus a popřál v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody.  

Zapisovatelkou byla navržena Anna Volšičková a ověřovatel zápisu Eva Steinerová 

 

Usnesení č. 2023/01: VV KSH KHK schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program 

jednání.  

Hlasování: jednomyslně schváleno 

Ad 2. Informace z vyšších orgánů  
Starosta KSH KHK informoval o změně Stanov, kde bude možno připomínkovat z nižších článků. 

Doufá, že OSH jsou nápomocné SDH s přístupy do datových schránek a doporučuje, aby každý 

měl svůj vlastní přístup a nikomu jinému ho nesdělovat. Dále informoval o změně směrnic 

hasičského sportu, kde 11.1.2023 rada přednese finální dokument, aby ho mohl VV SH ČMS 

schválit.  

Br. Ivan Kraus se tázal, zda všechny OSH nahlásily soutěže přes google formulář, doplnil a apeloval 

na průběžné doplnění do tohoto kalendáře, kde lze soutěže doplňovat průběžně. 

Žádá OSH, aby byly nápomocné a kontrolovaly SDH při čerpání dotací v souladu s podmínkami a 

metodickými pokyny.  

Starosta dále informoval o ÚHŠ, kde není v naší moci, ale záleží na hospodaření. Přes zimní období 

je ÚHŠ uzavřena a byla nabídnuta výjezdní školení po JSDH. Br. Kraus žádal ředitele ÚHŠ o zaslání 

nabídkového listu, ale bohužel již žádný neobdržel. Vyškolenost v Bílých Poličanech je srovnatelná 

s Jánskými koupelemi.  

 

Usnesení č. 2023/02: VV KSH KHK bere na vědomí informace z vyšších orgánů. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 



Ad 3. Bílé Poličany 
Starosta KSH KHK sdělil VV KSH KHK o zkrácení doby dokončení stavby. Původně Školicí 
středisko mělo být dokončeno v červenci, nyní víme, že stavba bude předaná během pár 
měsíců. Prozatím jsme zakoupili z dotací MV a KÚ tabule, flipchart a postele.  
Br. Kraus požádal ostatní členy VV KSH KHK o menší brigádu, kde na jaře je nutno zasít, uklidit 
sklad apod. Po vybavení školicího střediska bude jednáno o využití SH ČMS, popř. ÚHŠ. 
  

Usnesení č. 2023/03: VV KSH KHK bere na vědomí informace o Bílých Poličanech. VV KSH KHK 

schvaluje a bere na vědomí nákup vybavení do Bílých Poličan. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

Ad 4. Různé 

A. Informace z KSH KHK 

Br. Ivan Kraus informoval, že od 1.1.2023 již není příslušníkem HZS, je již 

zaměstnancem KSH KHK. VV KSH KHK pověřuje vedení kraje přípravou dokumentů a 

náměstka starosty KSH KHK Ing. Vladimíra Vondrušku podepsáním těchto dokumentů. 

 

Pracovnice kanceláře požádala OSH o včasné zasílání informací o úmrtí ZH a dodání 

návrhů na záslužné medaile do 31.1.2023. 

 

B. Dotazy a informace členů VV KSH KHK 

Br. Jan Černý se informoval ohledně táborů, starosta KSH KHK sdělil, že nevidí problém 

v uskutečnění, ale budova nebude kompletně vybavena. Ohledně táborů se bude 

jednat na dalších jednání. Br. Ing. Vladimír Vondruška oznámil, že Nepolisy na tábor 

letos ještě nepojedou.  

 

Br. Miloš Kratěna informoval, že před koncem roku 2022 OSH Náchod převzal 

skladovací halu na stadionu na Hamrech, poděkoval Ivanu Krausovi a Milanu Kliglovi za 

předešlá jednání s vedení města Náchod o realizaci projektu na výstavbu skladovacího 

zařízení. . Vedení města by bylo rádo, kdyby se uskutečnila vyšší soutěž na stadionu 

Hamra Náchod. Dále byl požádán od pořadatelů hasičské ligy v PÚ, zda by nešly termíny 

okresních kol sjednotit do jednoho termínu. Poté by se ligy v tomto termínu nekonaly.  

 

Br. Jiří Řeháček informoval o sepsání připomínek ohledně registraci sportovců 

s otázkami, proč se mají registrovat, když nechtějí čerpat dotace. Důvod proč pro sport 

neplatí pojistka Generali, atd. Na tuto otázku reagoval br. Milan Kligl. Starosta OSH 

Rychnov nad Kněžnou informoval, že další požadavky odešlou na ústředí SH ČMS, na 

tyto požadavky reagovali členové VV KSH KHK. 

 

S. Eva Steinerová se tázala kolik rozhodčích bylo delegováno na předchozí KK hry 

Plamen a dorostu. Na letošní KK bude delegováno 6+1 rozhodčí, na soutěží nebude 

hrazen nocleh, pokud někdo bude mít zájem, pouze na vlastní náklady.  

 



Br. Ing. Vladimír Vondruška žádá vedoucí krajských odborných rad o zasílání zápisů i na 

jednotlivá OSH.  

S. Jitka Reichrtová se tázala, zda se za KSH KHK bude zakládat rada historie, starosta 

Ivan Kraus a náměstek starosty Vladimír Vondruška odpověděli, že toto téma bude 

v řešení, je těžké sehnat někoho, kdo opravdu historii rozumí.  

 

C. Informace – krajské odborné rady 

S. Julie Burdychová (KORM) sdělila, že každé OSH by mělo dostat sadu materiálu na 

ZHVB (dříve ZPV), informovala o průběhu kurzu trenérů, byla by pro variantu praktické 

zkoušky, aby se uskutečnila u nás v kraji, aby celý kraj měl jednotný výklad. Br. Milan 

Kligl doplnil informace k tomuto kurzu.  

 

Br. Milad Dufka (KORP) informoval o datu ÚORP, požádal o finanční zajištění setkání 

okresních odborných rad prevence, které proběhne 24.-25.2.2023 na UPO ve Velkém 

Poříčí.  

 

Br. Petr Hepnar (KORR) sdělil, že se zúčastnil listopadového školení rozhodčí – 

instruktor, kde byla obsazena kapacita, ale nakonec přibližně polovina účastníků 

chyběla. Informoval o množení fotek a videi ze zásahů na sociálních sítích – je to nutné 

umravnit. Dále informoval o zkouškách Hasič I. Nakonec sdělil, že není znám plán 

výcviku členů JPO pro rok 2023. 

 

Usnesení č. 2023/04: VV KSH KHK bere na vědomí informace jednotlivých členů, pověřuje 

náměstka starosty KSH KHK Ing. Vladimíra Vondrušku k podepsání pracovní smlouvy. VV KSH 

KHK schvaluje finanční zajištění setkání OORP.  

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

D. Vyznamenání 

Navrhovaná vyznamenání byla projednána 

 

Usnesení č. 2023/05: VV KSH KHK schvaluje předložená vyznamenání, kromě vyznamenání SDH 

Havlovice, které bylo vráceno k přepracování. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

Ivan Kraus poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. 

Konec jednání 20:00 hod. 

  

Předsedající:  Ivan Kraus 

 

Zapisovatel: Anna Volšičková 

 

Ověřovatel:  Eva Steinerová 


