
 

 

 

Zápis z jednání krajského shromáždění KSH 

Pardubického kraje 

ze dne 27.1.2017 v Nedvězím  

 

 

            Program jednání :         

1)  zahájení, návrh programu, zpráva starosty KSH 

2)  zprávy jednotlivých odborných rad KSH a starostů OSH 

3)  návrh rozpočtu na rok 2017 

4)  příprava plánu práce na rok 2017  

5)  zprávy jednotlivých krajských rad   

6)  různé  

  

Ad 1)  Starosta Josef Bidmon zahájil jednání a přivítal  hosty  

 Zapisovatelem byla schválena Hana Stará a ověřovatelé : Martina Novotná a Jiří Šára  

Dále seznámíl s programen jednání 

Starosta přednesl zprávu, kterou najdete ve zpravodaji buď v tištěné formě, nebo na stránkách 

www.kshpak.cz v dokumentech. 

 

Ad 2) KORM – Ing. Jiří Čechlovský – školení rozhodčích se uskutečnilo v únoru . Dále hovořil o 

nutnosti poskytování rychlejší  informací zejména o programu MŠMT 8. 

Pokusili jsme se sepsat několik žádostí o poskýtnutí grantů. V rámci krajského kola doprovodná 

disciplína běh 60m a nově v dorostu věže. Poděkování všem vedoucím, kteří pracují s mládeží. 

 

KRHS – Josef Jiruše – Rada hasičských soutěží byla ustanovena v Chrudimi 12.1.2017, PA  Markéta 

Oprchalská, CR Vladislav Tomiška, SY Josef Jiruše, UO Václav Skalický. Rada chce do budoucna 

udělat seznam kvalifikovaných rozhodčích, které budou na stránkách okresů, se souhlasem daných 

rozhodčích pro lepší komunikaci se sbory. 

Přeškolení rozhodčích, kteří jezdí na krajská kola bude 25.3.2017 pro MH a pro PS 26.3.2017 na 

SPŠCH v Pardubicích. Vedení rozhodlo o postupu na krajskou soutěž v PS viz. Zápis z minulých 

jednání KSH. Do konce března, by měl každý nahlásit přestupy, které se budou na soutěžích striktně 

hlídat ! 

Rada hasičských soutěží bude úzce spolupracovat s radou represe a s radou mládeže. 

http://www.kshpak.cz/


Rada se co nejdříve sejde na dalším jednání a vypracování OZ na krajské soutěže. 

 

KOROO - Pavel Říha -Miroslav Vacek omluven, jedním z úkolů je vzdělání, školení technika 

ochrany obyvatelstva ve spolupráci z HZS. Dalším úkolem je budování skupin pro ochranu 

obyvatelstva, metodický pokyn schválen na stránkách dh.cz. Do budoucna by jsme rádi zařadili i 

civilní obranu- vše je ve fázi budování. 

 

KORH -Ladislav Dvořák – největší událostí v kraji, bylo setkání hasičských praporů v Bystrém a to 

17.9.2016.Celkem se sešlo 52 historických praporů a nejen z okresu Svitavy. Posvětcení  57 

pamětních stuh, které byly připnuty na prapory. Velké poděkování patří všem pořadatelům. 

Rada zasedala dvakrát .propagační jízda se konala k propagaci hasičských sportů. Byly vyhodnoceny 

soutěže kronikářů na OSH Svitavy 2 ocenění. Jsou vyhlášena nová témata. Rady pracují v okresech 

průběžně a na okrese Chrudim pracuje pan Pecka na krajské kronice. 

 

KORP- Marcel Novák-Po očima dětí, prevence pro seniory, projekt ochrana seniorů před 

mimořádnými událostmi. Poděkování vedení krajského sdružení, Pavlu Šotolovi, HZS Pardubického 

kraje za spolupráci, všem vedoucím oborných rad. 

 

OSH SY Jan Soural : proběhl výběr na mezinárodní soutěž CTIF a tímto bych rád poděkoval za práci 

Josefu Bidmonovi. Od letošního roku platí nový statut preventistů II a III., neplatí natrvalo, ale musí se 

obhajovat. 

 

OSH ÚO Jan Růžička: na okrese se nám dařilo, pořádali jsme krajské setkání Zasloužilých hasičů. 

Děkuji za spolupráci. 

 

OSH PA Bohuslav Cerman : Okres Pardubice uzavřelo mezinárodní spolupráci s hasiči z Košic. 

Děkuji všem za spolupráci. 

 

OSH CR Miroslav Kunhart: SDH Zbožnov se stal mistrem republiky v PS a Martin Lidmila se 

dvakrát po sobě stal absolutním mistrem republiky v běhu na 100 metrů. Děkuje za spolupráci. 

 

 Hana Stará přednesla zprávu o hospodaření KSH PAK za rok 2016. 

 

Ad 3) 

Josef Dvořák seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2017, rozpočet je navrhován jako vyrovnaný na 

straně přijmu i výdajů ve výši 978 000,-Kč. Rozpočet byl schválen a bude přílohou zápisu. 

Inventura proběhne 31.1.2017 jmenovanou inventarizační komisí. 

 

Ad 4) 

Pavel Černohous přednesl návrh plánu  práce na rok 2017. . Plán byl schválen a bude přílohou zápisu. 



 

Ad 5) 

Jan Slámečka : V roce 2016 bylo 9 velkých požárů s obrovskými škodami přesahujícími přes 100 

mil. Korun. Poděkování zásahovým jednotkám. Zaznamenalo se zlepšení v  jednání  s vládou o 

potřebách hasičů. Dotační titul na podporu jednotek, je potřeba zvážit jak dlouho se pojede dotační 

titul na automobily, bylo by potřeba i na hasičské zbrojnice. 

Požadavky řidičské průkazy pro dobrovolné hasiče, ubytování a strava je zdarma- náhrada ušlé mzdy 

je na obcích. Školící středisko je v Hlučíně. Nemocenská je krok dobrým směrem, členové JSDHO 

pokud se stane v rámci zásahu, v parlamentu šlo do třetího čtení, bohužel je vráceno do druhého čtení. 

Doufáme, že bude schváleno. 

EET – soutěže není soustavná činnost a proto se nás to netýká. Musí se jednat o soustavnou činnost a 

jednání za účelem zisku. Pokud má někdo se sboru hospodu – jedná se o podnikání. Ústředí vytváří 

několik příkladů a požádá vyjádření generální ředitelství finančního úřadu. 

Nadace na podporu hasičského hnutí v České republice, která má centrum v Přibyslavi. Jan Slámečka 

žádá o podporu této nadace a finanční příspěvek. 

 

Josef Bidmon : dotace Pardubického kraje se podávají do konce února . Množí se žádosti na dotace na 

techniku a zároveň na činnost mládeže- toto nelze ! 

Na školení vedoucích mládeže je potřeba školit dotační tituly. Pro program MŠMT 8 za rok 2016 je 

den 31.1.2017 posledním dnem na vyúčtování, pokud se tak nestane musí se dotace vrátit. Dohled 

vedoucích rad mládeže na vyúčtování, kolega Čechlovský souhlasí s kontrolou. 

Budeme postupně vzdělávat trenéry, na školení bude vyslán z každého okresu jeden trenér. Pardubický 

kraj bude mít 4 trenéry na požární sport. Jména jsou nahlášená do Prahy.  

Podáváme žádost na PAK na činnost KSH ve výši 500.000 korun a 350.000 na překážky a technické 

prostředky. 

Rady předají zápisy z dnešního jednání Haně Staré. 

31.1.2017 proběhne školení na centrální evidenci a výměnu členských průkazů. Školit bude ředitel 

kanceláře Ing. Jan Aulický. Starostové zváí účast na tomto školení je potřeba proškolit co nevíce lidí. 

Sdružení hasičů Pardubického kraje přešlo s běžným účtem ke Komerční bance, kde jsou výhodnější 

podmínky pro vedení účtu. Český olympijský výbor opět poskytne na krajská kola Plamen a dorostu 

50.000 korun i pro rok 2017. 

Na závěr proběhlo ocenění, záslužnou medaili SH ČMS Pardubického kraje obdržel Jaroslav Horáček 

a Jan Slámečka. 

 

Zapsala Hana Stará 

 


