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Zápis 

z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje  

konaného 21. 5. 2019 od 16.30 hod v Bílých Poličanech 

 

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

E. Steinerová, V. Šídlová, M. Hlávková, Ing. V. Vondruška, O. Ptáček, J. Řeháček, Ing. D. 

Bittnerová 

Další přizvaní: M. Machačová, F. Podolník, J. Netík, 

Omluvení: M. Bárta 

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. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu 

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

navržena Martina Machačová, ověřovateli zápisu Ing. J. Šeps a Ing. V. Vondruška.  

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

 

2. Kontrola plnění usnesení 

• V jednání je stále společné školení s Pardubickým krajem.  

• Není stanoven termín konání kontroly na OSH Trutnov a OSH Hradec Králové. 

• Návrh OORP Rychnov nad Kněžnou, aby měla prevence svůj klopový odznak. 

➔ J. Vrba tento návrh přednesl na ÚORP i s poznámkou o doplnění stanov, nepotkal 

se však s nadšením ostatních členů. Dne. 23. května 2019 proběhne další ÚORP, 

kde se budou tímto bodem zabývat.  

 

3. Informace z jednání vyšších orgánů a vedení KSH 

K tomuto bodu nebyla žádná aktuální připomínka. 

 

4. Informace z KKRR – průběžná kontrolní činnost v OSH 

Vedoucí KKRR Ing. Dagmar Bittnerová si domluví s OSH Hradec Králové a OSH Trutnov 

termín plánované kontroly.  

 

5. Návrhy na vyznamenání udělované KSH 

Předložené návrhy byly schváleny.  

Schváleno všemi hlasy: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 
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6. Informace z činnosti Odborných rad KSH 

• KOR Represe: 

- KK PS proběhne dne 22. června 2019 v Hradci Králové na stadionu HZS: 

- proběhlo rozlosování startovních čísel 

- vedoucí KORR J. Šeps seznámil přítomné s propozicemi KK v PS, které 

pracovnice M. Machačová rozešle na OSH a zveřejní na internetových stránkách 

www.kshradeckr.cz 

       - hlasatelem soutěže byla určena Romana Steinerová 

- je nutné požádat časomíru HZS o zapůjčení kontrolní váhy, ozvučení a  

        4 nástřikových terčů (zajistí J. Orsák) 

- dne 13. 6. 2019 proběhne rada KORR s hlavním rozhodčím I. Krausem na 

stadionu HZS  

      - příprava stadionu HZS v pátek 21. 6. 2019, kde bude přítomen vedoucí TČ 

L.Válek a hlavní rozhodčí I. Kraus 

-      KK TFA proběhne dne 23. června 2019 v Žernově: 

        - vedoucí KORR J. Šeps seznámil přítomné i s propozicemi na KK TFA 

        - propozice budou následně rozeslány na OSH a zveřejněny na webu 

        - o časomíru se postará Milan Kligl (OSH Náchod) 

        - příprava proběhne také v pátek 21. 6. 2019 v Žernově, kde bude přítomen J.  

Šeps s TČ z SDH Žernov   

         - je nutné požádat HZS o převoz překážek (naložení ve čtvrtek 20. 6. 2019 

odpoledne v Bílých Poličanech, převoz v pátek 21. 6. 2019 v 16.00 hod. do 

Žernova a v neděli 23. 6. 2019 odvoz překážek zpátky do Bílých Poličan cca 

kolem 13.hod.) 

         - pracuje se na propagaci této soutěže – vytvořen plakát, který se umístí na 

facebook, webové stránky a rozešle se do nižších článků 

 

• KOR Mládeže: 

- KK hry Plamen a soutěže dorostu proběhne dne 15. června 2019 v Trutnově a 16. 

června 2019 v Malých Svatoňovicích: 

- zpracovávají se propozice, které se po schválení rozešlou na jednotlivá OSH a 

následně zveřejní na webových stránkách KSH 

- bude vytvořena mapka pro lepší orientaci 

- v úterý 28. 5. 2019 proběhne schůzka OORM Trutnov k přípravám KK mládeže 

- testy má zpracované M. Řeháková → přiveze na KK  

- ÚORM žádá o poskytnutí propagačních materiálů z kraje a našich okresů 

(infocentra a městské úřady) pro účel prezentace → J. Orsák zajistí na KÚ KHK, 

OSH mohou získané materiály přivézt na KK mládeže 

 

• KOR Prevence: 

- vedoucí KORP J. Vrba podotknul, že je ve hře Plamen prevence málo hodnocená 

- bude vytvořena nová rada, kde se bude pracovat na lepší spolupráci mezi 

dobrovolnými hasiči a HZS 

- nejsou centrálně vydávané propagační materiály – což chybí pro lepší práci preventistů 

- v příštím ročníku POODM 2020 bude jedno téma pro všechny kategorie 

- vyhlášení ročníku POODM 2019 proběhne v pátek 21. 6. 2019 od 16:30 hod. v Bílých 

Poličanech → pracovnice KSH M. Machačová rozešle pozvánky 

- zástupem starosty KSH KHK na vyhodnocení POODM byla zvolena Julie 

Burdychová a František Podolník 

http://www.kshradeckr.cz/
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- vyhodnocení republikového kola by mělo lepší úroveň v Přibyslavi, kde by se děti 

mohly aspoň podívat po okolí 

 

• Aktiv ZH KHK: 

- Krajský aktiv ZH 19. září 2019 - Loučná Hora, Barešův ranč  

- Republiková porada aktivu ZH proběhla 24. 4. 2019, tohoto jednání byla přítomna i 

Dagmar Hladíková, které aktiv ZH předal na rozloučenou medaili sv. Floriána 

 

7. Různé: 

 

• J. Burdychová 

- vznesla připomínku k vystoupení Jitky Martincové na Shromáždění představitelů 

OSH KHK → je nutné rozlišovat věci, které se mají projednávat na VV KSH a které 

na Shromáždění KSH 

- nesouhlasí se snížením příspěvku, které odvádí OSH na KSH, především z důvodů 

nestability dotačních programů 

 

• J. Orsák 

- upozornil, že KSH potřebuje vlastní zdroje k dotacím 

- shání další možné dotační programy nejen pro Bílé Poličany 

- na KÚ KHK proběhlo jednání s náměstkyní hejtmana Mgr. Martinou Berdychovou 

ohledně dotací pro veškeré SDH a OSH z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Bude 

sjednána další schůzka, kde budou přítomni zástupci jednotlivých OSH a vedoucí 

KKRR Ing. Dagmar Bittnerová. 

- v letošním roce nebude zveřejněn seznam příjemců, kteří obdrží grant MŠMT 

„program VIII.“ 

 

• J. Řeháček 

- OSH Rychnov nad Kněžnou vznesl poznámku, zda by nemohl být nástup soutěžích 

družstvem na KK v požárním sportu před zahájením disciplín 

→ J. Šeps odpovídá, že to není potřeba měnit.  

- připomněl informaci ohledně doplnění adres do evidence SDH 

- nutné zveřejňování výsledků soutěží na webových stránkách 

 

• Ing. V. Vondruška 

- přiklání se ke stejné připomínce ohledně rozlišování probírané problematiky na VV 

KSH a Shromáždění KSH 

 

• D. Bittnerová 

- nová dotace na mzdy schválena, avšak skončily jiné dotace na mzdy 

 

8. Závěr 

Konec jednání v 18:40 hod. 

 

Předsedající: Jiří Orsák  

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šeps,                Ing. Vladimír Vondruška 

 

Zapisovatelka: Martina Machačová 
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9. Usnesení 

 

z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje  

21. 5.  2019 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: 

- Informace z Krajských odborných rad Královéhradeckého kraje, Krajské kontrolní a 

revizní rady a Aktivu ZH  

 

2) Schvaluje: 

- Předložené návrhy na vyznamenání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 

 

V Bílých Poličanech 21. 5. 2019 

 

 

Předsedající: Jiří Orsák  

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šeps           Ing. Vladimír Vondruška 

 

 

Zapisovatelka: Martina Machačová 


