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Zápis 

z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje  

konaného 15. 3. 2018 od 16.30 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. Řeháček, O. Ptáček, 

Ing. D. Bittnerová. 

Další přizvaní: M. Machačová, F. Podolník, J. Netík, Bc. P. Jakl, M. Paclík, Bc. P. Marschal, 

M. Kligl, R. Steinerová 

mluvení: 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. Soutěže a akce roku 2018 

5. Informace z KKRR – průběžná kontrolní činnost v OSH 

6. Návrhy na vyznamenání udělované KSH 

7. Informace z činnosti Odborných rad KSH a Aktivu ZH 

8. Různé 

9. Závěr 

 

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

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

navržena Martina Machačová, ověřovateli zápisu Milada Řeháková a Ing. Vladimír 

Vondruška. 

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

 

2. Kontrola plnění usnesení 

Z předchozího jednání nebyly uloženy žádné úkoly k plnění. 

 

3. Informace z jednání vyšších orgánů a vedení KSH 

• VV ÚOR 

-     Nová pravidla požárního sportu a dorostu: 

Domeček ve štafetě 4x100m, 2 kg hadice pro kategorii dorostenky, ženy a mladší, střední 

dorost – soutěžní pravidla upraveny dle organizačního zabezpečení akce. 

Není nutné mít certifikované překážky. 

Nová pravidla i s technickou přílohou ke stažení na webových stránkách Krajského 

sdružení hasičů Královéhradeckého kraje – www.kshradeckr.cz  

• Nové pojištění dětí – GENERALI pojišťovna: 

Do konce roku 2017 ještě platí odškodnění u pojišťovny Kooperativa. 

• Další termín VV SH ČMS – čtvrtek 22. 3. 2018. 

• Možné objednání medailí k 100. výročí vzniku Československa 

cena jedné medaile 165,- Kč 
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• Změna Statutu vyznamenání SH ČMS 

Shromážděná starostů OSH, který se bude konat 20. dubna, bude schvalovat nový 

Statut aktivu Zasloužilých hasičů,  

Dále nový Organizační, Jednací a Volební řád SH ČMS – vše v souladu s novým 

Občanským zákonem a zároveň schvalovat úpravu Statutu o udělování vyznamenání 

v oblasti definování Čestného členství v SH ČMS. 

 

• 22. 3. 2018  

- ve Východočeském divadle Pardubice se uskuteční představení - Hoří, má panenko! 

- také v tento den proběhne hasičské cvičení v Kuksu od 16:00 hod. 

 

• 27. 3. 2018 

- proběhne hasičské cvičení v Náchodě od 10:00 hod. 

 

• 6. – 7. 4. 2018 

- proběhne školení hospodářů a funkcionářů v Přibyslavi 

-  přihlášení přes odkaz na www.dh.cz 

 

• 2. 6. 2018 

-  proběhne Hasičská fontána v Praze 

-  možné přihlášení jednotlivých SDH na webových stránky www.hasicskefontany.cz  

 

4. Soutěže a akce roku 2018 

• KK mládeže: 

- po jednání VV KSH se sejde KOR mládeže a dojde k rozdělení rozhodčích 

disciplín a rozlosování pořadí soutěžících na KK mládeže (vytvořeny propozice, 

které jsou umístěny na webových stránkách KSH) 

- v pátek 16. 3. 2018 proběhne jednání s kempem Areálu ATC Brodský u 

Červeného Kostelce, kde budou účastníci krajského kola ubytováni 

• Setkání hasičských přípravek: 

- proběhne 21. 4. 2018 v Holovousech (okres Jičín) 

- propozice, přihlášky a plakát zveřejněn na webu a rozeslán na jednotlivé okresy 

- předběžné potvrzení účasti zaslat do konce března, závažnou přihlášku pak  

do 10. 4. 2018 na e-mail ksh.khkr@seznam.cz  

• Hřibojedské 100: 

- soutěž zařazena do Českého poháru, KSH Královéhradeckého kraje převzalo 

záštitu nad tímto závodem, který se uskuteční v neděli 6. 5. 2018 od 8:30 hod. na 

atletickém stadionu v Jaroměři 

- hlavní rozhodčí soutěže: Ivan Kraus 

- velitel soutěže: Petr Jakl 

- rozhodčí disciplíny: Josef Záliš 

- propozice, plakát i video-pozvánka vytvořena 

- přihlašování přes portál www.stovky.cz  

• KK požárního sportu: 

- 23. 6. 2018 na stadionu HZS v Hradci Králové 

- hlavní rozhodčí: Bc. Pavel Marschal 

- velitel soutěže: Miroslav Bárta 

- do dalšího jednání KSH předloží velitel soutěže a hlavní rozhodčí organizační 

zabezpečení KK požárního sportu  

http://www.dh.cz/
http://www.hasicskefontany.cz/
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- postupový klíč = za každých 6 soutěžních družstev v kategorii  1 postupující 

družstvo do krajského kola 

- do konce dubna zašlou OSH jmenný seznam rozhodčí na e-mail 

ksh.khkr@seznam.cz (klíč rozhodčích = 1 + 6) 

 

• KK TFA – nejtvrdší hasič přežije: 

- 1. 7. 2018 v Žernově 

- hlavní rozhodčí: Ivan Kraus 

- velitel soutěže: Ing. Vladimír Vondruška 

- do dalšího jednání KSH předloží velitel soutěže a hlavní rozhodčí organizační 

zabezpečení KK TFA 

- v sobotu 30. 6. 2018 proběhne tradičně soutěž „Žernovský býk“  

- příprava překážek tedy již v pátek 29. 6. 2018 – nutno zařídit převoz překážek 

z Bílých Poličan + 5 dobrovolníků (žádost na HZS – pátek tam, neděle zpět)  

- tréninková trať bude opět postavena v Bílých Poličanech koncem května – bude 

zveřejněno na webových stránkách KSH 

• KK POODM: 

- vyhodnocení krajského kola Požární ochrany očima dětí a mládeže 2018 proběhne 

24. 4. 2018 v kanceláří KSH  

- vyhlášení POODM 2018 se pak uskuteční v pátek 15. 6. 2018 v Bílých Poličanech 

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

• Shromáždění představitelů OSH Královéhradeckého kraje  

- proběhne 11. května 2018 od 16:30 hod. v Bílých Poličanech  

- účast na jednání ve vycházkovém stejnokroji (uniforma) 

- klíč pro delegáty = členové VV KSH + 1 delegát na 1000 členů OSH 

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

• Krajský aktiv ZH: 

- ve čtvrtek 6. 9. 2018 

- sraz do 9:30 hod. Třebechovice u Betléma 

- bude vytvořena a včas rozeslána pozvánka  

 

5. Informace z KKRR – průběžná kontrolní činnost v OSH 

• Inventura 2017: 

- proběhla 3. 3. 2018 v kanceláří KSH v Trutnově – vše v pořádku  

(v příloze zápis z Inventury k 31.12.2017) 

- domluvilo se zrušení nepotřebných bankovních účtů KSH 

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

• Kontrola OSH: 

- v letošním roce plánovaná kontrola OSH Trutnov 

 

6. Návrhy na vyznamenání udělované KSH 

Předložené návrhy byly schváleny.  

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

 

7. Informace z činnosti Odborných rad KSH 

• KOR Velitelů: 

- bez připomínek 
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• KOR Mládeže: 

Informace z ÚOR mládeže: 

- do 31. 3. 2018 vyjde dodatek ke směrnicím pro dorost 

- proběhla úprava ve výkonnostních třídách 

- pilně se pracuje na OZ MČR mládeže 

- LŠI v Malých Svatoňovicích má plně obsazeno 

- rada vedoucích mládeže proběhne v pátek 6. 4. 2018 od 14:00 hod. v Přibyslavi  

 

 

• KOR Prevence: 

- 5. 4. 2018 proběhne ÚOR prevence, kde pan Vrba přednese možné odměňování 

republikového kola POODM při vyhlašování kola krajského 

- u kategorie K1 a K2 – proběhne drobná změna popisu kategorie (projednání na 

ÚORP) 

- Statistiky preventistů KSH: 

III. stupeň 104 

 II. stupeň 201 

  I. stupeň 23 

 

8. Různé: 

• OSH Mladá Boleslav požádala o zapůjčení překážek TFA, jedná se o termín 1. 9. 2018 

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

 

• Rozhodčí PS: 

- nově bude probíhat školení rozhodčích instruktorů PS pouze pro členy SH ČMS  

- 23. 4. 2018 -  proběhne prodloužení kvalifikace – přihlášky přijímá Michal Kolka  

( www.dh.cz ) 

 

• Výdaje spojené s prevencí na tiskové materiály by měly být úzce spojeny ve 

spolupráci s mládežníky.  

- možná podpora již vytvořených tiskovin a kurzů – www.hasik.cz  

 

9. Závěr 

Konec jednání v 18:30 hod. 

 

Předsedající: Jiří Orsák  

 

Ověřovatelé zápisu: Milada Řeháková,                 Ing. Vladimír Vondruška 

 

Zapisovatelka: Martina Machačová 
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10. Usnesení 

 

z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje  

15. 3. 2018 od 16.30 hod v Bílých Poličanech 

 

Výkonný výbor Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje po projednání 

přednesených zpráv a informací přijímá následující 

 

Usnesení 

 

1) Bere na vědomí: 

 

2) Schvaluje: 

- Návrhy na vyznamenání udělované KSH 

- Klíč na Shromáždění pro delegáty OSH Královéhradeckého kraje  

= členové VV KSH + 1 delegát na 1000 členů OSH 

 

 

 

 

 

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

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 

 

 

 

V Bílých Poličanech 15. 3. 2018 

 

 

 

 

Předsedající: Jiří Orsák  

 

 

Ověřovatelé zápisu: Milada Řeháková,          Ing. Vladimír Vondruška 

 

 

Zapisovatelka: Martina Machačová 


