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Zápis 

z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje  

a 

 odborných krajských rad represe a mládeže  

dne 20. 10. 2016 od 16.00 hod v Bílých Poličanech 

 

Přítomní členové VV: J. Orsák, I. Kraus, Ing. J. Šeps, J. Vrba, J. Burdychová, M. Řeháková, 

M. Bárta, E. Steinerová, V. Šídlová, M. Hlávková, Ing. V. Vondruška, J. Netík, O. Ptáček, 

Vedoucí KKRR: Bc. D. Bittnerová 

Přítomní členové KOR represe: M. Paclík, P. Hanuš, M. Rygl, 

Přítomní členové KOR mládeže: J. Řeháček, M. Kligl, R. Steinerová, 

Další přizvaní: M. Machačová 

Omluvení: A. Ulrych, L. Pinkava, L. Válek. 

 

Program: 

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

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Informace z jednání vyšších orgánů a vedení KSH 

4. Informace z KKRR – průběžná kontrolní činnost v OSH 

5. Návrhy na vyznamenání udělované KSH 

6. Informace z činnosti Odborných rad KSH a Aktivu ZH 

7. Různé 

8. Závěr 

 

1. Organizační záležitosti 

Jiří Orsák pozdravil přítomné, přečetl program a zahájil jednání. Zapisovatelkou byla 

navržena Martina Machačová, ověřovateli zápisu Eva Steinerová a Josef Netík. 

Schváleno všemi hlasy: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

2. Kontrola plnění usnesení 

Náležitosti v usnesení ze dne 15. 3. 2016 byly dodrženy. 

 

3. Informace z jednání vyšších orgánů a vedení KSH 

 Soutěže 2016: 

Seznámení s výsledky a hodnocení krajských a republikových kol: 

- VII. Mistrovství České republiky CTIF 2016 hodnoceno s malými nedostatky, 

které by se příští rok již neměly opakovat po lepší domluvě s SH ČMS. 

Poděkování patří účastníkům závodu a všem dobrovolníkům, kteří pomohli 

s přípravou a průběhem akce. Pokusme se přivést k této disciplíně CTIF více 

nových družstev. Letos náš kraj reprezentovala tato družstva: SDH Nová Paka, 

SDH Brada Rybníček a SDH Chlumec nad Cidlinou.   

- MČR mládeže 1. – 5. července 2016 v Českých Budějovicích. Za 

Královéhradecký kraj: plamen SDH Bystré v Orlických horách (14. místo), 

dorostenky SDH Hřibojedy (12. místo), dorostenci SDH Brada-Rybníček  

(10. místo), za jednotlivce krásné 3. místo v běhu na 100 metrů s překážkami 

vybojoval Patrik Linhart (SDH Hajnice).  
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- MČR v Požárním sportu bylo pořádané v Brně ve dnech 25. – 28. srpna 2016, 

kde Královéhradecký kraj reprezentovalo za kategorii žen SDH Slatiny (5. místo) 

a za kategorii mužů SDH Tuř (5. místo). 

- První ročník krajského kola TFA proběhl 26. června 2016 na Žernově, až na jedno 

nepříjemné zranění, závod bez komplikací. Velké poděkování za pomoc při 

organizaci a zajištění průběhu soutěže posíláme do SDH Žernov a OSH Náchod. 

Na základě výsledků KK bylo vybráno reprezentační družstvo na II. Mistrovství 

České republiky v disciplínách TFA, které se uskutečnilo 1. října 2016 ve 

Štramberku, Královéhradecký kraj vybojoval 10. místo.  

- Uskutečnilo se také Setkání hasičských přípravek (nejen) Královéhradeckého 

kraje, kde se v sobotu 18. září 2016 na LDT Pavlatově louce u Nového Města nad 

Metují setkalo 9 kolektivů SDH s těmi nejmenšími hasiči. Akce byla velice 

vydařená, a to především díky pilným přípravám vedoucího OORM Náchod 

Milana Kligla a jeho organizačnímu týmu.  

- Krajský Aktiv Zasloužilých hasičů Královéhradeckého kraje letos zavítal do 

okresu Jičín, kde pro ně byla připravena prohlídka hradu Pecka a posezení 

v kempu.  

 

 Připomínky k soutěžím: 

Příští rok budeme dbát na: 

- kontrolu stavu překážek 

- odevzdávání potvrzení bezinfekčnost dětí na okresním i krajském kole 

- uvedení telefonního čísla v přihláškách 

- odeslání jedné přihlášky z okresu na KK pro kategorii dorost jednotlivci  

 

 Stejnokrojový předpis: 

- Nové lodičky (cena 404,- Kč). 

- Trička-polokošile je možné objednat v Požární bezpečnosti. V kanceláři Krajského 

sdružení hasičů Královéhradeckého kraje nebude distribuční sklad. Případné 

objednávky jsou po domluvě možné. (Cena této polokošile kolem 650,- Kč.) 

 

 Popálky: 

- Prodloužení spolupráce s Nadací Popálky, více informací v dopise (příloha č. 1). 

- V plánu je pořízení stanu pro preventisty, kteří by navštěvovali závody a svou 

práci spojili právě s prevencí proti popáleninám – Nadací Popálky o. p. s.  

 

 Příspěvek na dopravu – MČR: 

- Vyřízení žádosti proplacení cesty na MČR (SDH Hajnice) – tento příspěvek bude 

vyplacen v rámci okresu.  

 

 Objednávka sladkostí: 

- Zájem o sladkosti s hasičskou tématikou není v dostatečném množství. Zkusme 

rozšířit možnost objednávky do SDH – čím větším odběr, tím nižší cena.  

- Poptávka po čokoládách HASÍK, které pro HZS vyráběla Carla spol. s r. o. –  

J. Paťavová zařizovala objednávku pro SH ČMS, prozatím tato akce bez konce. 

Zjistíme bližší informace. 
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 Půjčka pro SDH Jánské Lázně: 

- SDH Jánské Lázně podala žádost o poskytnutí půjčky na úhradu dluhu, který má 

sbor vůči městu Jánské Lázně.  

- Starosta Jiří Orsák navrhuje, aby s nimi KSH KHK uzavřelo řádnou smlouvu o 

bezúročné půjčce, kde budou všechny náležitosti. Pokud by SDH nesplatilo půjčku 

v uvedený termín: jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,- Kč a úrok 0,05 % 

z vypůjčené částky (25.000,- Kč) za každý další den. 

- Pokud bude kontrola SDH Jánské Lázně v pořádku, peníze budou zaslány na 

bankovní účet města Jánské Lázně a ručitelem půjčky se stanou všichni členové 

uvedení na registračním listu SDH Jánské Lázně.    

Schváleno všemi hlasy: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

 Dotace 3,5 mil. Kč od Královéhradeckého kraje: 

- Schválení podpisu smlouvy k dotaci na 3,5 mil. Kč (+ 10 % vlastních nákladů) pro 

„Odkup budovy pro Školící centrum pro mládež a ochranu obyvatel“ v Bílých 

Poličanech. (příloha č. 2) 

- Projednat prodloužení doby realizace projektu alespoň do roku 2018.  

Schváleno všemi hlasy: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

- Hasičská vzájemná pojišťovna stále jedná o prodejní ceně. 

- Vize do budoucna s pomocí projektů je přestěhovat dětský tábor zpátky na 

základnu do Bílých Poličan a pořízení speciální výukové buňky (cena kolem 

1.000.000,- Kč) samostatný objekt bez elektřiny, má vlastní solární panely. 

Uzpůsobeno tak, aby se mohla buňka kamkoliv přepravit. 

 

 Předání poděkování:  

- Starosta Jiří Orák vyjádřil poděkování za skvěle odvedenou práci a předal ocenění: 

OORM Náchod – ČU KSH 

SDH Pecka – ČU KSH (oprava) 

Julie Burdychová – ČU SH ČMS + poděkování KSH 

Leoš Válek – poděkování KSH 

Ing. Jiří Šeps – poděkování CTIF 

Miroslav Bárta – poděkování CTIF 

 

4. Informace z KKRR – průběžná kontrolní činnost v OSH 

- Přítomní byli seznámeni s rozpočty ze soutěží – KK mládeže (příloha č. 3), KK 

požárního sportu (příloha č. 4), KK TFA (příloha č. 5). 

- Dále přítomní obdrželi čerpání rozpočtu ke dni 20. 10. 2016 (příloha č. 6). 

- Předání účetnictví pracovníka OSH Rychnov n/K. proběhlo dne 17. srpna 2016 

bez velkých problémů. V řešení licence nového účetního programu.   

- Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov dne 11. 11. 2016 v Trutnově.  

- Shromáždění představitelů SDH okresu Jičín dne 12. 11. 2016 v Nové Pace. 

- Shromáždění představitelů SDH okresu Náchod dne 25. 11. 2016 v České Metuji. 

- Školení hospodářů OSH Hradec Králové 12. 11. 2016 v Černožicích.  
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5. Návrhy na vyznamenání udělované KSH 

- Předložené návrhy, které byly řádně vyplněné, schváleny. 

- V řešení je udělení Titulu Zasloužilého hasiče pro Marii Vackovou a Josefa Vacka 

(OSH Hradec Králové), SDH Skřivany musí doložit záznam o udělení přechozích 

vyznamenání.  

Schváleno všemi hlasy: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

6. Informace z činnosti Odborných rad KSH a Aktivu ZH  

 KOR prevence: 

- Jednání KORP přesunuto prozatím na neurčito z důvodu přeložení jednání ÚORP. 

- Objednáno 300ks knížek pro preventisty 1ks/20,- Kč, které se předají preventistům 

obce. 

 

 KOR represe: 

- Poděkování sboru SDH Žernov za pomoc při pořádání Krajského kola 

v disciplínách TFA. Povedl se i Obecní závod „Žernovský Bejk“, kde měla obec 

zapůjčené překážky právě pro disciplínu TFA. Tento závod chtějí uspořádat i 

v dalším roce a žádají o zapůjčení překážek. 

- Možnost zapůjčení překážek i jinému sboru, který by se ujal organizaci podobného 

závodu. 

Schváleno všemi hlasy: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

- III. Mistrovství České republiky v disciplínách TFA by mělo proběhnout až v roce 

2018, je však možné, že se mistrovství uspořádá společně s HZS již v roce 2017. 

- Krajské kolo v požárním sportu v roce 2017 v Hradci Králové, pořadatelem OSH 

Rychnov nad Kněžnou. Datum stanoven na 24. 6. 2017. 

- Litoměřice 9. – 10. 6. 2017 

- PYROS 31. 5. – 3. 6. 2017 

 

 KOR mládeže: 

- Vedoucí Krajské odborné rady mládeže Julie Burdychová klade důraz na kontroly 

pořádaných táborů. 

- 5. – 6. 11. 2016 Školení vedoucích mládeže SH ČMS I. stupeň + obnova 

(kurz již skoro naplněn) 

- 27. – 29. 1. 2017 Školení garantů 

- 17. – 19. 3. 2017 Školení vedoucích tábora 

- 18. 9. 2016 proběhla v Litomyšli kvalifikační soutěž družstev mladých hasičů 

na XXI. mezinárodní soutěž v disciplínách CTIF, která se uskuteční v rakouském 

Villachu ve dnech 9. - 16. 7. 2017. 

- Prosba o zakoupení terčů na ZPV, prozatím však není přesně stanovené, jak mají 

tyto terče vypadat (kolem 1.200,- Kč/1 terč). 

- Doporučuje objednávat překážky v Polsku – Malý Straźak. Finanční částka 

k úhradě v Kč je převedena aktuálním kurzem ČNB. Mělo by být v pořádku i 

vyúčtování dotace, pokud není ve smluvních podmínkách zákaz nákupu ze 

zahraničí. 

- Otázkou je, zda bude platný certifikát po přeložení do českého jazyka.  

Zjistíme bližší informace.   
- O víkendu 15. - 16. 10. 2016 proběhl v Ostravě a Bludově výběr zájemců o 

zařazení do reprezentace dorostu SH ČMS v požárním sportu pro rok 2017. 
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- Do projektu 72 hodin (tři dny dobrovolných aktivit po celé ČR) se zapojilo  

na 30 tisíc dobrovolníků. 

- Velké poděkování pro OSH Jičín za přípravu Krajského kola mládeže 2016 a OSH 

Náchod za skvěle odvedenou práci při organizaci Setkání hasičských přípravek. 

- Krajské kolo mládeže pro rok 2017 v Hradci Králové, pořadatelem OSH Hradec 

Králové. Datum stanoven na 17. – 18. 6. 2017. 

  

7. Různé 

- Milan Kligl:  

Upozornil na nové programy na dotace – sbory si mohou podat žádost opět samy 

přes portál DOTIS, kde se musí zaregistrovat. (Nezapomeňme, že jsme organizace 

pracující s mládeží!)  

 

- Jiří Orsák: 

26. 10. 2016 proběhne školení Česko-Polské spolupráce – možnost čerpání grantů 

pro sbory – Mikroprojekty do 31. 12. 2016. 

 

- Členské průkazy: 

Členské průkazy budou postupně nahrazovány plastovou kartičkou od 1. 1. 2017. 

Tato forma průkazu může na žádost OSH obsahovat slevový symbol EYCA 

(pouze pro členy do věku 30 let). Slevy související se symbolem EYCA platí 

maximálně po dobu 4 let. Na tomto typu členského průkazu musí být vždy 

fotografie člena. 

 

8. Závěr 

 

Konec jednání v 18:15 hod. 

 

Předsedající: Jiří Orsák  

 

Ověřovatelé zápisu: Eva Steinerová,                 Josef Netík 

 

Zapisovatelka: Martina Machačová 
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9. Usnesení 

 

z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje  

20. 10. 2016 od 16.00 hod v Bílých Poličanech 

 

Výkonný výbor Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje po projednání 

přednesených zpráv a informací přijímá následující 

 

Usnesení 

 

1) Bere na vědomí: 

- Informace z jednání vyšších orgánů a vedení KSH 

- Informace z KKRR 

- Informace z činnosti Odborných rad KSH a Aktivu ZH 

- Projednat prodloužení doby realizace projektu alespoň do roku 2018. (3,5 mil.)  

- Zjištění stavu objednávky ohledně čokolád Hasík od společnosti Carla. 

- Zjištění, zda bude platit přeložený certifikát na překážky z Polska. 

 

2) Schvaluje: 

- Předložené návrhy na vyznamenání udělované KSH 

- Půjčku pro SDH Jánské Lázně ve výši 25.000,- Kč. 

- Schválení podpisu smlouvy k dotaci na 3,5 mil. Kč (+ 10 % vlastních nákladů) 

pro „Odkup budovy pro Školící centrum pro mládež a ochranu obyvatel“ v 

Bílých Poličanech.  

- Možnost zapůjčení překážek na TFA sborům, které budou mít  zájem 

organizovat závod v disciplínách TFA. 

 

 

 

Hlasování: Pro – 13  Proti – 0  Zdržel se – 0 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 

 

 

V Bílých Poličanech 20. 10. 2016 

 

 

Předsedající: Jiří  Orsák  

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Eva Steinerová,                       Josef Netík    

 

 

Zapisovatelka:  Martina Machačová 


