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Zápis 

z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje  

konaného 5. 9. 2019 od 18.00 hod v Hradci Králové 

 

Přítomní členové VV: Ing. J. Šeps, J. Vrba, J. Burdychová, M. Řehákovám, E. Steinerová, V. 

Šídlová, M. Hlávková, Ing. V. Vondruška, J. Řeháček, Ing. D. Bittnerová 

Další přizvaní: M. Machačová, F. Podolník, R. Steinerová 

Omluvení: J. Orsák, I. Kraus, M. Bárta, O. Ptáček, J. Netík 

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. Hodnocení postupových soutěží 

7. Zhodnocení letní činnosti 

8. Informace z činnosti Odborných rad KSH a Aktivu ZH 

9. Různé 

10. Závěr 

 

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

Milada Řeháková byla pověřena vedením VV KSH - pozdravila přítomné, přečetla program a 

zahájila jednání. Zapisovatelkou byla navržena Martina Machačová, ověřovateli zápisu E. 

Steinerová a J. Vrba. 

Schváleno všemi hlasy: Pro: 10, 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 

- Byl projednán návrh změn Stanov, který půjde dne 19. 9. 2019 k projednání VV SH ČMS a 

posléze bude předložen na podzimním sněmu starostů OSH. 

- Zároveň na jednání VV SH ČMS bude projednáno zaměření činnosti jednotlivých článků 

SH ČMS do VI. Sjezdu, jednotlivá OSH budou po jednání seznámeni s plánem práce. 

- Připravuje se příručka funkcionáře, její obsah bude konzultován na VV SH ČMS. 

-  Probíhají přípravy na MČR CTIF, které se uskuteční v sobotu 28. 9. 2019 ve Dvoře Králové 

nad Labem. 

 

4. Informace z KKRR – průběžná kontrolní činnost v OSH 

- Ústřední KRR neproběhla – v plánu je na září. 

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

termín plánované kontroly.  

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje vypsal nový dotační grant pouze pro hasiče, zatím je 

ve schvalovacím řízení (jedná se o 5.000.000,- Kč). 

- Z poskytnuté dotace od KÚ Královéhradeckého kraje bude část prostředků na mzdy 

převedena po schválení zastupitelstvem na investice. 

- Školení krajských pracovníků SH ČMS k dotacím proběhne 12. 9. 2019 v Praze.  Dotace, 

které se budou v letošním roce vyúčtovávat přes KSH s termín nejdéle do 15. 11. 2019. 



2 

 

5. Návrhy na vyznamenání udělované KSH 

Předložené návrhy byly schváleny.  

Schváleno všemi hlasy: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

6. Hodnocení postupových soutěží  

- Poděkování patří všem organizátorům, technickým četám, rozhodčím a všem závodníkům. 

- Návrh na uspořádání setkání úspěšných družstev reprezentace KHK včetně družstva HZS, 

které se v letošním roce stalo mistrem ČR. (říjen, listopad) 

Schváleno všemi hlasy: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

• KK mládeže 2019 

- příští rok budou závodníci označeni papírovou páskou 

- poděkování TČ – SDH Radvanice a každému, kdo přiložil ruku k dílu 

- vedoucí OORM Trutnov (J. Burdychová) omlouvá chybnou přípravu dráhy 

- po vytopení stanového městečka, byl družstvům poskytnut nocleh v tělocvičně 

• KK PS 2019 

- J. Řeháček jménem OSH Rychnov nad Kněžnou poděkoval TČ a organizátorům za 

skvělou přípravu soutěže 

- M. Řeháková jménem OSH Náchod poděkovala TČ, která byla svolána z OSH 

Hradec Králové – byla vznesena poznámka, že by OSH Náchod dokázalo zajistit 

vlastní TČ ze svého okresu  

 

POZNÁMKY PRO DALŠÍ KRAJSKÁ KOLA: 

- vybírat kvalitní rozhodčí  

- zavést SLIB rozhodčích a závodníků 

- označení závodníků papírovou páskou 

- finanční poukázky jako cena vyhovuje 

- technické četě a pracovníkům pořídit jako poděkování - tričko, rukavice, kšiltovku nebo 

jiné. 

 

- KK mládeže 2020 – OSH Rychnov nad Kněžnou (Dobruška) – stadion v jednání  

- KK PS 2020 – stadion HZS KHK plánuje další rekonstrukci – zjistíme bližší informace 

- KK TFA 2020 – domluva s SDH Žernov, zda bude možné uspořádat KK opět u nich 

 

7. Zhodnocení letní činnosti  

- OSH Jičín – ve spolupráci s SDH Kopidlno pořádá letní tábor, vše v pořádku (45 dětí) 

- OSH Náchod – okresní tábor na Kamenci také bez problému, již teď se plní kapacita na 

příští rok (102 dětí) 

- OSH Hradec Králové – SDH Nepolisy uskutečnily tábor v Bílých Poličanech, kde byli 

spokojení (20 dětí) 

- OSH Trutnov – okresní tábor pořádán také v Bílých Poličanech, vše v pořádku (70 dětí) 

- OSH Rychnov nad Kněžnou – okresní tábor pořádala OOR prevence na zkoušku v Plasnici 

u Deštného, příští rok zkusí jiné místo (40 dětí)  

- LŠI proběhla v Malých Svatoňovicích – 33 frekventantů, příští rok bude stop stav na 38 

frekventantech a termín 25. 7. – 8. 8. 2020  
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Táborová základna v Bílých Poličany  

- zájem o letní táborovou základnu v Bílých Poličanech je, ale není zatím možná větší 

propagace přes webové stránky či jakkoliv jinak – nutná rekonstrukce 

- možnost předání kontaktu na pracovnici kanceláře KSH, se kterou je možné domluvit termín 

a podmínky propůjčení letní TZ 

 

8. Informace z činnosti Odborných rad KSH a Aktivu ZH 

• KOR Prevence: 

- práce KORP zakončena vyhlášením POODM v Bílých Poličanech, kde vše proběhlo 

dle plánu – předání ocenění, přehlídka hasičských vozů a doprovodný program 

v podobě zábavných disciplín  

- vedoucí KORP J. Vrba byl pozván na letní tábor OSH Rychnov nad Kněžnou, kde 

ukázal dětem správnou práci s PHP 

- vedoucí KORP J. Vrba navštívil také Domov důchodců na Tmavém Dole ve Rtyni v 

Podkrkonoší 

- vedoucí KORP J. Vrba poděkoval všem starostům OSH za spolupráci 

 

• KOR Mládeže: 

- prvním rokem proběhla dvě mistrovství ČR mládeže – odděleně MČR hry Plamen a 

MČR dorostu 

- ÚORM ještě neproběhla, tam pak bude probíhat hodnocení MČR mládeže 

- chystá se školení v Přibyslavi na listopad 2019 

 

• KOR Represe: 

- setkání KORR se plánuje na konec října či začátek listopadu 

- ÚORR bude uskutečněna koncem října 

- Ve dnech 4. – 5. října 2019 proběhne MČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování v 

Olomouci 

 

• Aktiv ZH KHK: 

- Krajský aktiv ZH KHK proběhne ve čtvrtek 19. září 2019 v Loučné Hoře a na 

Barešově ranči  

- na OSH byly rozeslány pozvánky → do 13. 9. 2019 zaslat na KSH počty účastníků 

- pracovnice KSH zašle pozvánky hostům a vytvoří nástěnku 

- ozvučení na akci zajistí V. Vondruška 

- objednáno 100 ks zákusků  

- starosta KSH Jiří Orsák se z Krajského aktivu ZH KHK omlouvá, ve stejném termínu 

proběhne jednání VV SH ČMS. Přítomen bude Josef Netík a Ivan Kraus, který bude 

starostou požádán o vedení oficiální části setkání 

- předpokládá se účast představitelů KÚ Královéhradeckého kraje 

- domluven místní varhaník, který zahraje ZH na varhany cca 20 min. (1.000,- Kč), na 

Barešův Ranč je pouze dobrovolné vstupné → s obcí Smidary domluvena darovací 

smlouva na 3.000,- Kč za pronájem areálu 

Schváleno všemi hlasy: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0 
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9. Různé: 

• J. Vrba 

- Pozval přítomné na akci Státních lesů, která se uskuteční 12. října 2019 

v Malšovicích (malšovických lesích), kde rádi uvítají aktivitu hasičů.  

 

10. Závěr 

Konec jednání v 20:30 hod. 

 

Předsedající: Milada Řeháková  

 

Ověřovatelé zápisu: J. Vrba,                            E. Steinerová  

 

Zapisovatelka: Martina Machačová 
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11. Usnesení 

 

z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje  

5. 9. 2019 od 18.00 hod v Hradci Králové 

 

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. 

- Uspořádání setkání úspěšných družstev reprezentace KHK včetně družstva HZS, které 

se v letošním roce stalo mistry ČR. (říjen, listopad) 

- Varhaníka a dobrovolné vstupné na akci Krajského aktivu ZH Královéhradeckého 

kraje (1.000,- Kč + 3.000,- Kč). 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování: Pro – 10 Proti – 0  Zdržel se – 0 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 

 

V Hradci Králové 5. 9. 2019 

 

 

Předsedající: Milada Řeháková  

 

 

Ověřovatelé zápisu: J. Vrba,           E. Steinerová 

 

 

Zapisovatelka: Martina Machačová 


