
 

 

Zápis z jednání  KSH Pardubického kraje 

ze dne 9.2.2016 v Orličkách  
 

Přítomni :  

Svitavy :                  Bidmon Josef, Josef Jiruše, Josef Dvořák , Jan Soural 

Chrudim :                Stará Hana, Miroslav Kunhart,  

Ústí nad Orlicí:       Jan Růžička, Josef Matějka       

Pardubice:               Bohuslav Cerman , Hana Košťálová , Josef Syrůček, Jiří Sazima  

 

            Program jednání :         
1)  Zahájení, kontrola plnění úkolů 

2)  Příprava krajských soutěží    

3)  TFA    

4)  Dotace  

5) HVP  

6) Různé  

 

 

 

 

 
  
Ad 1)  Starosta Josef Bidmon zahájil jednání  

 

Ad 2)  Krajské kolo Plamen bude 10. – 11.6.ve Skutči. Družstva budou ubytována ve stanech 

a rozhodčí na stadionu ,  jednotný stroj FOX.Z každého okresu postupují 3 družstva starších 

žáků + 5 jednotlivci a 5 jednotlivkyně a 5 z každého družstva. Na krajské kolo budou potřeba 

2 časomíry, jedna bude Pavel Uher a druhou zařídí OSH Chrudim. Kraj dá žádost na 

zapůjčení stanů na soutěž.  

 

Dorost bude na SPŠCH v Pardubicích a to v termínu 18.6.2016 dorost postupují 2 družstva 

dorostenců a 2 družstva dorostenek z každého okresu a 3 jednotlivci v každé kategorii. 

Jednotné stroje FOX. Občerstvení má na starosti Markéta Oprchalská se sbory, ale je nutné 

dodat počty všech soutěžích nejpozději do 5.6.2016  na adresu kancelar.ksh@seznam.cz ! 

Při soutěži dorostu bude možnost zaběhnout věže, žebříky a časomíru dodá škola. 

 

Soutěž PS se bude konat 30.7 2016. Na jednotné stroje FOX. Možnost běhat věže, žebříky a 

časomíru dodá škola. 100m se bude běhat na 4 dráhy. 

 

Ad 3) Soutěž TFA: Pardubický kraj kvalifikační bude Andrlův Chlum 20dobrovolníků. 

23.4.2016 soutěž Orličky – Kramářova chata – suchý vrch.7.5.2016 bez příslušníků HZS. 

Bystřec bude třetí soutěž 20.8.2016.  To jsou 3 soutěže pro kvalifikaci a termíny budou 

upřesněny. Do budoucna by bylo možné pořádat MČR tady v Orličkách v Pardubickém kraji  
 

 

Ad 4) Dotace pro pardubický kraj je 17 mil. K4,není rozhodnuto zda se bude kraj podílet na této 

dotaci. Zatím je 50% stát a 50% obec.  

Program MŠMT č 8.program byl zastaven, celkový výsledek žádostí bude do konce února zveřejněn. 

Výstup z dotací by měl být během března do SDH . 

 Ad 5)  

*HVP zisk 27 mil. Kč 

*Schválený nový statut odborných rad . 

*Je hrubá nespokojenost s centrální evidencí, tyto nedostatky řešit prostřednictvím ředitele kanceláře.  

mailto:kancelar.ksh@seznam.cz


*Jaroslav Salivar  vystupuje k ligám na okresech: okresní sdružení by mělo být pořadatelem ,anebo 

spolupořadatelem, aby se mohli čerpat dotace ze svazu sportovních soutěží. Brzy dojde k evidenci 

sportovců. 

*  V letošním roce proběhne kontrola hospodaření 2015  na krajském úřadě. 

* porada starostů proběhne 8.3.2016 na krajském úřadě  

19.2.2016 proběhne inventura majetku na kraji .  

VV KSH bude 18.3.2016 v České Třebové  

 

  Zapsala : Hana Stará  

  Ověřovatel zápisu :  Jan Růžička 

Bohuslav Cerman  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


