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Zápis z jednání Výkonného výboru KSH Pardubického kraje, 11. 3. 2022, Čankovice

Přítomni:

KSH – Josef Bidmon, Josef Syrůček, Pavel Černohous, Josef Dvořák

HZS – Aleš Černohorský

KORM – Monika Nováková, KORP – Květuše Bogapovová, KORR – Pavel Černohous, KOROO –
Pavel Říha, KORHM – Ladislav Dvořák, AZH – Josef Jiruše, ÚORVO – Jiří Sazima

OSH Svitavy – Jan Soural

OSH Pardubice – Martin Pištora, Jiří Bolehovský

OSH Chrudim – Miroslav Kunhart, Jaroslav Starý

OSH Ústí nad Orlicí – Jan Růžička, Lenka Břízová, Václav Skalický

Omuveni: Hana Stará, Jakub Paulíček

Starosta zahájil jednání v 16.00 hod. Přivítal přítomné a zmínil program, který byl uveden na
pozvánce. Zapisovatelem jednání byl určen Jan Růžička, ověřovateli – Miroslav Kunhart,
Martin Pištora a Josef Dvořák.

1) Informace z VV SHČMS, Vedení SH ČMS, Ústředí,

Starosta KSH a 1. náměstek starostky SH ČMS Josef Bidmon podal informace z jednání
vyšších orgánů SH ČMS:

- proběhl výběr na Záslužný řád českého hasičstva, bude vyznamenáno 5 členů

- starosta navrhl oficiální schválení podání návrhu na Záslužný řád českého hasičstva pro
Marii Starou (in memoriam)

Usnesení č. 1/2022

VV KSH schvaluje podání návrhu na udělení Záslužného řádu českého hasičstva pro Marii
Starou in memoriam a ukládá starostovi zajistit podání návrhu.

- dále starosta informoval o přípravě účasti zástupců SH ČMS na mezinárodních soutěžích
v roce 2022 – CTIF Celje, světová olympiáda. Zástupci SH ČMS se s ohledem na současnou
situaci nezúčastní MS dorostu v Bělorusku a MS mužů a žen v Uzbekistánu. SH ČMS také
navrhuje přesun Světové federace požárního sportu z Moskvy.

- probíhá příprava Mistrovství ČR v roce 2022

- MČR Plamen – 25. – 26. 6. 2022 Hradec Králové – pouze družstva

- MČR v běhu na 60 m – samostatná soutěž – 25. 9. 2022 Benešov

- MČR Dorostu – 1. – 3. 7. 2022 Ústí nad Labem

- MČR v požárním sportu HZS a dobrovolných hasičů – 25. – 28. 8. 2022 Pardubice

- MČR věže – 31. 7. 2022 Široký Důl
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- MČR v běhu na 100 m – finále ČP v Ostravě

- MČR TFA – 1. 10. 2022 Štramberk

- připravují se úpravy Směrnice hry PLAMEN MH – v roce 2022 již nebude ZPV zařazeno do
sportovní části hry PLAMEN, okresy mohou uspořádat, možnost uspořádat krajské kolo. Od
roku 2023 to bude již samostatná soutěž.

- rescue campy – počítá se s pořádáním i v roce 2022, KSH uspořádá opět na SPŠCH
v Pardubicích, ale je nutná aktivní účast KORM

- kurzy trenérů – proběhnou online

- mění se požadavky MŠMT i s ohledem na poskytování dotací – nutné naplnit projekt
„udržitelná zelená Evropa“ – na každém okresním kole proběhne ve spolupráci se
společností Elektrowin (Recyklujte s hasiči) výběr použitých mobilních telefonů

- členské průkazy – stále je otevřená možnost tisknout členské průkazy ve spolupráci
s Pardubickým krajem (jedná se o možnosti), jinak se budou tisknout na Ústředí vždy po 2
měsících. Novinkou budou průkazy u MH, které budou k dispozici v aplikaci na mobilních
telefonech (aby mohly děti lépe využívat slevy na EYCA).

- řeší se vytíženost Hotelu Přibyslav – bez účasti KSH a OSH je současný provoz hotelu
neudržitelný – prosba směrem k OSH, aby dle možností byl Hotel Přibyslav využíván

- byla vyhlášena výzva Hasiči Hasičům – společná výzva GŘ HZS a SHČMS na sbírku
prostředků pro hasiče na Ukrajině – doplnil A. Černohorský – vozí se do zařízení HZS ve
Skutči, jsou 2 termíny – sobota a středa – vozí se pouze to, co požadují ukrajinští hasiči
(ochranné prostředky, přilby, zásahové rukavice, boty, dýchací technika, lékárničky, svítilny,
akumulátory). HZS oslovilo výrobce a distributory – mohli by poskytnout tento materiál za
cca 11 mil. Kč, řeší se kde na to sehnat prostředky.

- spolupráce s firmami

- ČEPRO – je možnost poskytnout karty na ČS EuroOil – cca o 3,- Kč nižší cena PHM,

kartičky by byly pro všechny členy, i pro obce

- členské příspěvky – na Shromáždění starostů OSH půjde návrh na zvýšení odvodu členských
příspěvků z OSH – návrh je sjednotit odvod jak pro MH, tak pro dospělé na 50,- Kč na člena.
Je to především z důvodů dotací, neboť SHČMS v podstatě má minimum svých vlastních
zdrojů.

2) Hospodaření KSH v roce 2021

Za omluvenou Hanu Starou okomentoval bod starosta Josef Bidmon. Zpráva o hospodaření
je připravena, H. Stará přednese při nejbližší možné příležitosti. Starosta okomentoval
příjmovou stránku rozpočtu na rok 2022 (schválena dotace Pardubického kraje ve výši
500.000,- Kč na rok 2022, měla by i v letošním roce dorazit provize od zprostředkovatele
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pojištění pro Pardubický kraj – Respect 750.000,- Kč). Zatím nejsou rozpisy dotací od SH ČMS
(resp. MŠMT a MVČR). Finančně je činnost KSH v roce 2022 zajištěna.

3) Zpráva Krajské kontrolní a revizní rady KSH,

Předseda KKRR Josef Dvořák podal informace o činnosti rady:

- 8. 3. 2022 proběhla inventura majetku a účetnictví KSH podle Příkazu starostky SHČMS.
Inventura proběhla v pořádku, vše je řádně vedeno. Okomentoval také inventury
v jednotlivých OSH (starostové informovali, že ve všech OSH řádné inventury proběhly). Dále
komentoval převod překážek z KSH na OSH, které byly v minulých letech pořízeny z daru
Pardubického kraje.

4) Poháry pro soutěže v jednotlivých okresech KSH,

Starosta KSH informoval o připravených pohárech pro jednotlivé soutěže v rámci OSH.
Starostové obdrželi tyto poháry do jednotlivých okresů:

Ústí nad Orlicí – Superpohár hejtmana, TFA Bystřec, TFA Orličky, Orlická věž, závod 60 m

Svitavy – TFA Trpín, O pohár Malé Hané, závod 60 m

Chrudim – KK Plamen, závod 60 m

Pardubice – KK dorostu, KK PS, závod 60 m

Rovněž byly starostům předány krabice s taškami. Předávací protokoly budou připraveny.

5) Soutěže 2022,

Starosta KSH Josef Bidmon otevřel bod soutěže pro rok 2022. Nejprve přednesl návrh a
prosbu, aby bylo možné plánovat soutěže, zda by okresy KSH mohly sjednotit termíny na
okresní kola. Proběhla krátká diskuse.

- kvalifikace na MČR v běhu na 60 m překážek

Následovala diskuse ohledně vyhlášení kvalifikace v běhu na 60 metrů překážek na MČR
v běhu na 60 metrů překážek. J. Růžička zmínil problém s termíny jednotlivých soutěží, neboť
probíhají také jiné ligy a pohárové soutěže a je problém do kalendáře přidávat další soutěže a
navrhl, zda by nebylo možné vybrat vítěze jednotlivých okresních lig, kteří by se v závodu
v termínu krajského kola utkali a z nich by vzešli reprezentanti na MČR za kraj. Starosta J.
Bidmon oponoval, že nesouhlasí s tím, aby se kvalifikovali reprezentanti z 1 závodu. Proběhla
diskuse, ze které vyplynulo, že je možné uspořádat 4 kvalifikační závody v kraji, a proto
zůstane tato varianta.

Proběhlo vyhlášení kvalifikace na MČR v běhu na 60 metrů překážek:

29. 4. – Choceň (UO), 8. 5. – Skuteč (CR), 15. 5. – Holice (PU), 10. 9. – Kamenec (SY), pravidla
kvalifikace připraví KORM.
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- KK Plamen – Chrudim – 4. – 5. 6. 2022

Starosta OSH Chrudim a vedoucí ORM podali informaci – OZ je připravena, ubytování pro
děti je ve stanech. Postupový klíč – každý okres nominuje 3 družstva. OZ bude definitivně
předložena do 20. 4. 2022.

- KK dorost – SPŠCH Pardubice – 18. 6. 2022

Zástupci OSH Pardubice informovali o přípravě KK. Postupový klíč zůstává zachován – tj. 2
družstva za okres v každé kategorii (dorci, dorky, smíšení) a 3 jednotlivci v každé kategorii za
každý okres. V rámci KK dorostu proběhne i soutěž ve výstupu na věž. OZ bude definitivně
předložena do 20. 4. 2022.

- KK PS – SPŠCH Pardubice – 19. 6. 2022

Starosta KSH požádal Jana Sourala a Josefa Jiruše, zda by mohli připravit Organizační zajištění
KK PS. Postupový klíč zůstává zachován z minulosti:

podle účasti v okresním kole: 2 – 4 družstva = 1 postupující za okres

5 – 9 družstev = 2 postupující

10 a více družstev = 3 postupující

OZ bude definitivně předložena do 20. 4. 2022.

Ke KK byl dotaz na možnost nákupu občerstvení v místě konání. Zástupci OSH Pardubice
informovali, že bude zajištěn stánkový prodej. Pro soutěžící bude zajištěn oběd v SPŠCH.

6) MČR ve výstupu na věž – Široký Důl – 31. 7. 2022

Starosta podal informace o přípravě MČR. Je plně v gesci pořadatelů SDH Široký Důl.

7) TFA – soutěže v roce 2022

Starosta podal návrh na vyhlášení kvalifikace. Bylo uloženo Pavlu Černohousovi zajistit
vyhodnocení kvalifikace TFA pro nominaci na MČR.

Do kvalifikace jsou zahrnuty tyto soutěže:

18. 6. Žamberk

19. 6. Trpín

25. 6. Orličky

? Komárov

17. 9. Bystřec
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Do kvalifikace je zařazeno 5 závodů, budou se počítat výsledky ze 3 nejlepších výsledků
(závodů).

M. Nováková dále informovala o soutěži TFA mladého hasiče 1. 10. v Břehách (OSH
Pardubice)

8) Mistrovství ČR v požárním sportu 2022 – Pardubice

Starosta podal informace o přípravě MČR. Doplnil jej Aleš Černohorský.

- je třeba zajistit 25 lidí do technické čety – OSH osloví členy a nahlásí osoby do technické
čety starostovi do 15. 4.

- dále starosta vyzval, aby byly osloveny SDH s možností nabídky občerstvení na MČR.

9) Zasloužilí hasiči,

Starosta Josef Bidmon podal návrh, aby se Krajské setkání ZH konalo ve Fabrice Svitavy 10. 9.
2022. Proběhla krátká diskuse, po které bylo hlasováno. (17 pro, 2 proti)

Usnesení č. 2/2022

VV KSH schvaluje konání Krajského setkání Zasloužilých hasičů 10. 9. 2022 v centru Fabrika ve
Svitavách.

10) Výroční zpráva KSH,

Starosta informoval o zpracování Výroční zprávy KSH, která je zpracována na základě
podkladů ze Shromáždění představitelů OSH v Bělé u Jevíčka v listopadu 2021.

11) Vyznamenání,

Starosta informoval o podávání návrhů na vyznamenání.

12) Příspěvek na pořízení AED,

Starosta podal návrh na poskytnutí příspěvku na pořízení AED pro SDH Březiny (mají sanitku,
skupinu dobrovolníků OO, zajišťují zdravotní službu na veškerých krajských akcích). Starosta
podal návrh na příspěvek do 35.000,- Kč. Proběhlo hlasování, všichni pro (19).

Usnesení č. 3/2022

VV KSH schvaluje poskytnutí příspěvku do výše 35.000,- Kč na pořízení AED pro SDH Březiny.
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13) Informace z HZS,

Ředitel HZS Pardubického kraje Aleš Černohorský podal informace k aktuálnímu dění:

- MČR v požárním sportu 2022 – probíhá příprava a schází se pravidelně organizační výbor.
Do konce března 2022 bude definitivní rozhodnutí, zda se MČR bude konat či ne (tato
strategie byla původně zvolena kvůli covidu). Rozpočet se tvoří, mohlo by se MČR vejít do 2
mil. Kč.

- humanitární pomoc pro Ukrajinu – funguje Krajský sklad humanitární pomoci v České
Třebové, pracují zde společně profesionální a dobrovolní hasiči – velké poděkování, za 3 dny
se naskládal materiál na 1007 palet, sklad bude otevřen v sobotu 12. 3. a dále ve středu 23.
3.

- KACPU – Krajské asistenční centrum pomoci uprchlíkům z Ukrajiny – funguje v Reálce
v Pardubicích, HZS zajišťuje logisticky, ubytování a dopravu, dobrovolní hasiči pomáhají
s dopravou uprchlíků – řídí KOPIS (zajišťují JSDHO)

K problematice humanitarní pomoci doplnil starosta KSH Josef Bidmon. Minulý víkend
(sobota 5. 3.) byly přímo na Ukrajinu odvezeny prostředky 3 vozidly JSDHO – Jaroměřice,
Jevíčko a Břehy. Do vozidel byly natankovány PHM v hodnotě 6.500,- Kč. Starosta KSH dal
návrh, zda by mohla být schválena úhrada z prostředků KSH. Proběhlo hlasování – všichni
pro.

Usnesení č. 4/2022

VV KSH schvaluje úhradu nákladů na pohonné hmoty pro DA JSDHO Jaroměřice, Jevíčko a
Břehy za pomoc při odvozu věcných prostředků na Ukrajinu.

14) Informace z odborných rad KSH,

Krajská odborná rada prevence

Informaci podala vedoucí KORP Květuše Bogapovová

- probíhají základní kola soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022 – termín
odevzdání na OSH byl do 11. 3. 2022

- 22. 4. proběhne vyhodnocení prací do krajského kola v Hlinsku, prosba OSH na zaslání
literárních prací dopředu

- slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola proběhne v Hlinsku Blatnu v pátek 20. 5. 2022
v 15.30, bude rozděleno na 2 skupiny, vyhodnocené děti obdrží vstupenku do Pekla
Čertovina – pozvánku domluví K. Bogapovová s H. Starou, ceny zajistí OSH Chrudim.
K termínu vznesl připomínku starosta OSH Chrudim, neboť ve stejném termínu mají okresní
kolo.
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Krajská odborná rada ochrany obyvatelstva

Informace podal vedoucí KOROO Pavel Říha

- poděkování za pomoc při covidové pandemii

- zmínil se o probíhající akci ve skladu v České Třebové – velké poděkování všem, jmenovitě
obrovský dík Liborovi Duškovi za bezproblémový provoz a komunikaci

- na Ústředí SH ČMS je zpracována koncepce do roku 2025 – především spolupráce s HZS a
Armádou, vznikají skupiny dobrovolníků OO

- v rámci Pardubického kraje budou pořízeny 4 pohotovostní vozíky v JPO V předurčených
pro ochranu obyvatelstva

- začátkem září 2022 se plánuje rescue camp pro dospělé

- informoval o soutěži Noční hlídka Březiny 23. 4. 2022

15) Různé,

Josef Bidmon

- bylo vypsáno výběrové řízení na ředitele Centra hasičského hnutí Přibyslav

- informoval ukončení pracovního poměru ředitele Kanceláře SH ČMS J. Aulického

- od 1. 1. 2022 může SH ČMS užívat státní znak

Jan Soural – položil dotazy z VV OSH

- budou v roce 2022 příspěvky z KSH na člena? – odpověděl starosta Josef Bidmon – zatím se
neví, příspěvek by se dal na např. na OK Plamen (určitě se peníze pošlou, ale určení bude
upřesněno)

- bude nový ředitel Kanceláře SH ČMS? – odpověděl starosta Josef Bidmon – dosavadní
ředitel Kanceláře odešel neuvěřitelným způsobem (vymazání kontaktů, nevhodné předání
agendy). Vedení SH ČMS je na vážkách,  zda vypsat výběrové řízení či pravomoci rozdělit
mezi osoby v Kanceláři SH ČMS.

- potřebují vyhlášení zkoušek Hasič II – na to reagoval J. Růžička, že bylo zvykem, že zkoušky
Hasič II. zajišťovaly okresní odborné rady stejně jako stupeň III. Starosta KSH nemá problém,
je však nutné, aby osvědčení vydávalo KSH.

Josef Bidmon

- položil dotaz, zda mají OSH zapsané zástupce statutárních orgánů (tj. starostů). Na to
reagoval Jan Růžička, že podle pokynů se zapisovali pouze statutární orgány (tj. starostové) a
kontrolní orgány. Původně bylo doporučeno, aby starostové vytvořili plnou moc pro případ,
že nebudou funkci vykonávat.

Martin Pištora
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se vrátil k otázce zvýšení členských příspěvků – nebál by se zvýšit členských příspěvek i na
daleko vyšší částku.

Josef Bidmon

- 50. výročí hry PLAMEN – proběhne 24. 9. 2022 v Ostřetíně, pojato jako setkání pamětníků
(15 za OSH)

Miroslav Kunhart

- 3. 9. 2022 proběhnou oslavy 150. výročí založení SDH Chrudim, u této příležitosti proběhne
slavnostní žehnání praporu OSH Chrudim.

Josef Bidmon

- připravuje se setkání historiků v THT Polička, starosta podal návrh na úhradu nákladů na
občestvení. Všichni pro

Aleš Černohorský

- prosba, aby okresy včas informovali o termínech, pokud chtějí účast ředitele HZS PaK

Josef Bidmon

- vyřídil pozdrav od hejtmana Pardubického kraje

Pavel Černohous

- podal informace z Ústřední odborné rady represe SH ČMS – poděkování za zaslání údajů
k pomoci při tornádu na jižní Moravě, informoval o očkování členů JSDHO II a III proti
žloutence a vozíkách za DA.

Starosta KSH Josef Bidmon poděkoval SDH Čankovice za zajištění zázemí pro jednání a
jednání v 19.16 hod. ukončil. Popřál šťastnou cestu domů a poděkoval členům VV KSH za
účast na jednání.

Zapsal: Jan Růžička

Ověřili: Miroslav Kunhart Josef Dvořák Martin Pištora


