
 
 

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje 

ze dne 4.10.2011 v Pardubicích 

 
Přítomni :  

Svitavy : Jiruše Josef, Bidmon Josef, ing.Dvořák Josef 

Chrudim : Stará Hana, Horáček Jaroslav  

Ústí nad Orlicí : omluveni 

Pardubice : Stará Marie, Rambousek František, Košťálová Hana, Ţídková Marie 

             

 

Program jednání : 

           
1)  Zahájení, informace starosty KSH 

2)  Hospodaření KSH 

3)  Setkání zasloužilých hasičů 

4)  Vyznamenání 

5)  Různé 

  

Ad 1)  Poradu zahájil  a řídil starosta KSH p. Bidmon Josef. Úvodem informoval VV o programu 

jednání. 

 Starosta KSH krátce informoval: 

- o obsahu jednání VV SHČMS ze dne 22.9.2011 

- projednávány otázky poţárního sportu – HZS x SHČMS x ČSPS. Starosta SH ČMS uvedl, ţe 

poţární sport zůstává i nadále jako součást odborné přípravy JSDHO 

- 5:11:2011 proběhne v Praze v Divadle U Hasičů galavečer poţárního sportu 

- Ples SHČMS bude 3.3.2012 v Náchodě 

- Informace o odvolání starosty OSH Sokolov, došlo ke zpronevěření peněz OSH a vznikly 

dluhy vůči státu. VV SHČMS uhradí závazky vůči státu a dalším postupu ve věci OSH 

Sokolov bude informovat. 

- Informace o novém řediteli UHŠ Bílé Poličany – Mgr. Číţek 

- Informace o zvolení ing.Strţínkové za víceprezidentku CTIF 

- Hodnocení MČR v poţárním sportu – kladně hodnocená společná soutěţ s HZS, příští rok 

opět společně v Uherském Hradišti 31.8. – 1.9.2012 

- Hodnocení MČR Plamen a Dorost – vyzdvihnuta kvalitní strava, kritika výkonů rozhodčích. 

Starosta KSH a VV KSH budou pro příští období schvalovat nominaci rozhodčích na 

republikové soutěţe a do 10.12.2011 dodají jednoho rozhodčího do ( kvalifikace I.) do komise 

rozhodčích 

 

Ad 2)   Hospodaření KSH probíhá podle schváleného rozpočtu na rok 2011, VV KSH byl seznámen se 

stavem k 30.9.2011. V případě přebytku financí ke konci roku VV schválil nákup zimních bund pro 

členy uţšího VV KSH. 

 

Ad 3)   Zástupci OSH Chrudim seznámili se stavem příprav setkání zaslouţilých hasičů, které 

proběhne podle plánu 5.11.2011 ve Skutči. Byl odsouhlasen seznam hostů a starostovi KSH předány 

pozvánky pro jejich  pozvání. 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 4)   Byly projednány a schváleny návrhy na vyznamenání z jednotlivých okresů  

  

Ad 5)  Různé : 

- informace starosty o nově vytvořené vlajce SHČMS, VV schvaluje nákup vlajky pro potřeby 

KSH 

- příslib dotace od PaK – 5 mil. na techniku a 300 tis. na provoz KSH. Pak bude nadále 

podporovat činnost KSH cenami do soutěţí 

- Hana Košťálová prověří moţnost výroby medailí včetně raznice pro potřeby KSH 

- Informace starosty o záměru obsazení kanceláře KSH pracovníkem na částečný úvazek 

financovaný z prostředků KSH. Starostové do příštího jednání promyslí obsazení. 

 

 

 

V Pardubicích 4.10.2011 

 

 

Zapsal : ing.Dvořák Josef 

 

 

 


