
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU KSH 

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KONANÉHO DNE 1. 2. 2022 

 

 

Začátek: 15:30 hod. 

Přítomní: 

Členové VV: Ivan Kraus, Eva Steinerová, Jiří Řeháček, Jan Černý, Marcela Hlávková, Jitka 

Reichrtová, Vladislava Šídlová, Milan Kligl, Julie Burdychová, Bc. Petr Hepnar 

Ostatní: Bc. Anna Volšičková 

Omluveni: Ing. Vladimír Vondruška, Milada Řeháková, Milan Dufka, František Podolník,  

                    Ing. Dagmar Bittnerová 

 

Program: 

1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů 

2. Informace – jednání VV a odborných rad SH ČMS, OSH Trutnov, Bílé Poličany 

3. Sportovní akce – KK PS, KK hry Plamen a dorostu, MČR hry Plamen 

4. Různé 

5. Závěr 

 

1. Zahájení, volba zapisovatele 

Starosta KSH KHK Ivan Kraus přivítal všechny přítomné a seznámil s programem jednání. 

Zapisovatelkou byla navržena Anna Volšičková, ověřovatelky zápisu Eva Steinerová. 

 

Usnesení č. 2022/1: VV KSH KHK schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program 

jednání.  

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

 

2. Informace  

Ivan Kraus informoval o jednání VV SH ČMS, kde se hovořilo o návrzích na Záslužný řád 

hasičstva a jak předání bude probíhat. Jedno ocenění bylo uděleno In memoriam Ing. Karlu 

Richterovi, tato ocenění budou předány na Shromáždění starostů OSH. Dále byly podány 

informace o členech  ÚOR z našeho kraje. 

 

• Ústřední odborná rada represe – Bc. Petr Hepnar 

• Ústřední odborná rada mládeže – Julie Burdychová 

• Ústřední odborná rada prevence – Milan Dufka 



• Ústřední odborná rada ochrany obyvatel – Ing. Vladimír Vondruška 

• Ústřední odborná rada vnitro organizační – Eva Steinerová 

• Ústřední odborná rada hasičského sportu – Ivan Kraus 

• Ústřední Kontrolní a revizní rada – Ing. Dagmar Bittnerová 

Dne 18. – 20. března proběhne v Přibyslavi školení nových uchazečů o odbornost -  

rozhodčí instruktor PS. Michal Kolka by měl rozeslat na OSH možnost přihlášení pro 

zájemce (rozhodčí) na MČR PS, které se bude konat 25. – 28. 8. 2022 v Pardubicích. 

Starosta KSH KHK informoval o změně v soutěžích (jednotlivců), kde se budou moci 

zúčastnit členové SDH (nikoli HZS). Hasičský sport musí mít vyškolené i trenéry (teorie i 

praxe), starosta požádal, kdo toto nemá zapsané a má splněno, ať nás informuje. Byly 

vzneseny požadavky na ÚORHS, aby se upravily směrnice (ještě se rozhoduje, zda pouze 

pro soutěže požárního sportu, nebo i pro ostatní, jako je TFA, vyprošťování, CTIF).  Se 

společností SABE a také s OSOU byla obnovena smlouva. Dále zmínil zrušení Gala večera 

hasičského sportu. Prostřednictvím starostů KSH se předají ceny sportovcům, kteří se 

umístili na předních místech v Českém poháru. V poslední řadě informoval o přijatém e-

mailu od pana Aulického, který obsahoval informaci o jeho rezignaci z kanceláře a odstupu 

z rady ÚORP. 

Na to navázala náměstkyně starosty OSH Trutnov a vedoucí krajské odborné rady mládeže 

Julie Burdychová a obeznámila VV KSH KHK, jaká je momentálně situace na OSH Trutnov. 

Vygradovalo to  v to, že VV OSH Trutnov napsal dopis, který odeslali do kanceláře SH ČMS 

a momentálně čekají na odpověď. Zmínila, že Shromáždění představitelů SDH okresu 

Trutnova odvolalo starostu OSH Trutnov a OKRR, pověřilo J. Černého dočasným vedením 

okresního sdružení. Nakonec informovala o průběhu výběrového řízení, kde od 1.2.2022 

nastupuje nová pracovnice.  

Starosta KSH KHK informoval o současném průběhu přestavby kotelny na Školící centrum 

pro vedoucí mládeže a ochrany obyvatel. Bylo vypsané výběrové řízení, kde se přihlásily 

čtyři firmy a byla vybrána jedna na základě podmínek, a to nejnižší nabídky. Do konce 

února se musí tyto prostory vyklidit a tímto starosta požádal ostatní členy VV KSH KHK o 

pomoc při vyklízení. Toto školící centrum bude cca pro 20 osob, kde část budeme školit 

my, ale bude i možnost využít tyto prostory jako odloučenou třídu ÚHŠ a pro pořádání 

dalších školení. Jak to je se samotnou ÚHŠ v B. Poličanech nikdo zatím nedokázal nic říct. 

Zmínil, že do budoucna by částečně škole při školení JSDH mělo pomoci HZS.  

Petr Hepnar informoval o nové koncepci Hasič I., která proběhne 18. 2. 2022. 

V následujících dvou dnech proběhne seminář rad, kde všechny informace jsou vloženy 

ne webových stránkách – www.dh.cz. Seznámil nás s programem jednání, které proběhlo 

20. 1. 2022, kde se hodně věnovalo času pejskařům, vyprošťování a sdělily se důležité 

termíny, a to:  

• MČR TFA – 1. 10. 2022 ve Štramberku 

• Litoměřické slavnosti – 10. – 11. 6. 2022 

Julie Burdychová přednesla informace z ÚORM, kde se nově zařazuje mezigenerační 

dialog. Požádala členy VV, aby se jí ozvali, pokud mají v okresu pamětníky, kteří si 

http://www.dh.cz/


vzpomínají na založení hry Plamen. Hovořila i o částečné změně ve hře Plamen, kde by se 

mělo ZPV dát do volno časovky.  

Také nám sdělila důležité termíny: 

• Obnova rozhodčích MH – 19. 2. 2022 v Přibyslavi 

• MČR hry Plamen – 24. – 26. 6. 2022 v Hradci Králové 

• MČR 60m – 25. 9. 2022 v Benešově 

Starosta KSH KHK Ivan Kraus oznámil, že po 22 letech ukončuje funkci starosty OSH 

Náchod a představil kandidáta na tuto funkci. 

 

Usnesení č. 2022/2: VV KSH KHK bere na vědomí informace z jednání VV a odborných rad 

SH ČMS, o dění na OSH Trutnov a v Bílých Poličanech. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

3. Sportovní akce 

Milan Kligl připomenul, že vytvořil dotazníkový blok pro zájemce, kteří nám budou chtít 

pomoc při realizaci MČR hry Plamen, které se bude konat v našem kraji, a to v Hradci 

Králové.  Julie Burdychová dodala, že vytvoří průvodní dopis, který se společně s odkazem 

rozešle na jednotlivá OSH, potažmo SDH v našem kraji. První setkání bude 10. 3. 2022. 

Byly rozdány jednotlivé úkoly pro přípravu.  

Jiří Řeháček zmínil, že na KK hry Plamen a dorostu jsou překážky a stadion zajištěny, akorát 

není si teď jistý, zda časově jsme schopni udělat i nominaci na MČR 60m – zatím není 

přesný klíč, kolik závodníků z jednotlivého kraje bude postupovat.  

Petr Hepnar (vedoucí KORR) požádal Marcelu Hlávkovou o pomoc s přípravou KK PS 

v Hradci Králové a zda by zjistila, jestli je ochotna technická četa z Hradce Králové v pátek 

před soutěží připravit a rozměřit dráhu a v sobotu technickou četu si již zajistí daný okres, 

a to Trutnov.  

 

Usnesení č. 2022/3: VV KSH KHK souhlasí a schvaluje přípravy na MČR hry Plamen a 

jednotlivá krajská kola.  

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

4. Různé 

Julie Burdychová připomněla, že v letošním roce je výročí hry Plamen (50. let), je zmínka 

o oslavách a o pamětních medailí, ale netuší, zda jsou vyrobeny. Navrhla krajské setkání a 

s ostatními se dohodla o 10 návrzích z každého okresu. 



Starosta KSH KHK sdělil, že pracovnice kanceláře opět jako každoročně zašle na okresy 

fakturu na částku 5 Kč/člena a navrhl možnost zakoupení tiskárny na plastové členské 

průkazy.  

 

Usnesení č. 2022/4: VV KSH KHK souhlasí s uskutečněním krajského setkání k výročí hry 

Plamen. VV KSH KHK schvaluje částku 5 Kč/člena a dává za úkol pracovnici kanceláře KSH 

KHK zaslat faktury na jednotlivá OSH.  

Hlasování: jednomyslně schváleno 

Pracovnice kanceláře KSH KHK zmínila, že po dobu, kdy vypomáhala na OSH Trutnov jí 

chodili stížnosti na „Hlášení o činnosti SDH za rok 2021). Požádala ostatní OSH o zaslání 

námitek právě na toto hlášení a program Evidence. Dále zmínila, příchozí e-mail z KÚ KHK, 

kam máme do 7. 2. 2022 doložit 5 návrhů na Záslužnou medaili hejtmana kraje, a nakonec 

informovala o cenové nabídce na již zmíněnou tiskárnu a příslušenství k ní.  

 

Usnesení č. 2022/5: VV KSH KHK bere na vědomí připomínky a informace pracovnice 

kanceláře KSH KHK. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

Vyznamenání 

Navrhovaná vyznamenání byla projednána.  

 

Usnesení č. 2022/6: VV KSH KHK schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.  

Hlasování: jednomyslně schválena. 

 

 

 

5. Závěr 

Ivan Kraus poděkoval všem přítomným za účast. 

Konec jednání 19:15 hod.  

 

 

 

Předsedající: Ivan Kraus    …………………………………………………………. 

Zapisovatel:  Anna Volšičková   …………………………………………………………. 

Ověřovatel:  Eva Steinerová   ………………………………………………………………. 


