
Zápis z jednání výjezdního zasedání KVV  KSH Pak – Prostřední Lipka 20.6.2020

Program jednání

1. Zahájení, ustanovení zapisovatele
2. Zhodnocení práce KSH za uplynulé volební období
3. Krize související s COVID 19 a činnost dobrovolných hasičů v jejím průběhu
4. Plán práce KSH do shromáždění delegátů okresu
5. Poděkování jednotkám za práci v „nouzovém stavu“
6. Příprava MČR v disciplínách TFA a nominace soutěžících na ně
7. Poděkování členům KSH
8. Závěr

ad1) Zahájení provedl br. Bidmon, který přivítal všechny přítomné jménem krajského
výkonného výboru. Zapisovatelem byl zvolen Jan Soural, ověřovateli zápisu byli stanoveni
Miroslav Kunhart a Josef Matějka.

ad2) Bylo konstatováno, že se práce za uplynulé období uskutečnila podle stanoveného
plánu a že se KSH zhostilo veškerých úkolů se ctí. Bylo uspořádáno nespočet akcí, v nichž
nechyběla třeba mistrovství republiky a zejména byla vyzdvihnuta historicky první krajská
soutěž ve vyprošťování pro jednotky SDHO konaná u Globusu v Pardubicích. Dále bylo
sděleno, že KSH v dnešní době vlastní kompletní sadu vybavení na dvě dráhy soutěže
v disciplínách TFA, vyjma lešení které je smluvně zajištěno s firmou Instalatérství Bidmon.

ad3) V průběhu krize se zapojily do distribuce ochranných prostředků jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí výlučně kategorie JPO V, především jednotky s předurčením pro
ochranu obyvatelstva. Tato iniciativa byla odstartována při setkání starostů OSH,
distribučního štábu a vedoucího oddělení krizového řízení Pak s hejtmanem Pak Martinem
Netolickým. Vzápětí se rozjela spolupráce těchto složek, která trvala po celou dobu
mimořádného stavu a to 24h denně. Jednotky zajišťovaly distribuci ze skladů Chrudim,
Litomyšl a Ústí nad Orlicí na jednotlivé ORP, zdravotní střediska, a současně distribuci mezi
sklady a současně i do zasažených oblastí, které zásobovaly do několika minut při pozitivním
výskytu.

ad4) Jednotlivá shromáždění delegátů SDH by se měla uskutečnit do koce srpna a
shromáždění delegátů OSH by mělo proběhnout na počátku září 2020

ad5) Pro tyto jednotky a zúčastněné se chystá forma poděkování za tuto pomoc, ale
vzhledem k velkému počtu zúčastněných se tato akce musí rozložit na dva termíny a to na
regiony Pardubicko s Chrudimí a Svitavy s Ústí nad Orlicí.

ad6) MČR TFA se přesouvá o týden později na termín 10.10.2020. Přípravy ze strany KSH jsou
v běhu a byla přislíbena pomoc téměř všech členů KVV. Další upřesnění proběhne za týden,
kdy se ve Svitavách uskuteční jednání ústřední odborné rady represe.



Nominace na MČR v disciplínách TFA bude na základě nejlepšího umístění ve dvou ze čtyř
soutěží TFA Pak a to konkrétně ze soutěží: 7.12.2019 Horní Čermná, 13.6.2020 Orličky,
14.6.2020 Trpín a v září 2020 Bystřec. V případě rovnosti bodů bude pořadí určeno
umístěním v soutěži v disciplínách TFA v Bystřeci v měsíci září 2020 (jinak rozhodne los).

Za Pak se do týmu na MČR nominuje závodník který bude mít nejmenší součet bodů
z umístění ve dvou ze čtyř výše uvedených nominačních soutěžích. V kategorii do 35 roků se
nominují 4 soutěžící a jeden náhradník, v kategorii nad 35 roků jeden soutěžící a jeden
náhradník. V kategorii žen se nominují dvě ženy bez rozlišení věku a jedna náhradnice.

ad7) Starosta KSH vyslovil poděkování všem členům za práci v uplynulém období, ke kterému
se připojily i zástupci HZS. Bylo konstatováno, že v našem kraji panují nadstandartní vztahy a
spolupráce mezi KSH, samosprávou Pak a HZS Pak a vyslovili přesvědčení že tato spolupráce
a dobrá práce bude pokračovat i nadále.

ad8) Jednání ukončil br. Bidmon poděkováním všech zúčastněných.

Zapsal Jan Soural

Ověřil Miroslav Kunhart …………………………………….

Josef Matějka …………………………………….

Starosta KSH Josef Bidmon ……………………………………


