
 

 

Zápis z jednání  KSH Pardubického kraje 

ze dne 25.8.2015 Polička 
 

Přítomni :  

Svitavy :                  Bidmon Josef, Jan Soural 

Chrudim :                Stará Hana, Miroslav Kunhart 

Ústí nad Orlicí:       Jan Růžička, Pavel  Černohous          

Pardubice:               Bohuslav Cerman, Josef Syrůček 

 

            Program jednání :         
1)  Zahájení, kontrola plnění úkolů 

2)  hodnocení činnosti za uplynulé období – sjezd, jízda, výročí apd. 

3)  vyhodnocení všech hasičských soutěží všech kategorií v roce 2015 

4)  hospodaření průběžné informace  

5) jmenování odborných rad KSH Pak 

6) příprava podzimních soutěží 

7) superpohár OZ příprava 

8) setkání ZH informace o přípravě 

9) různé  

 

 

 
Ad 1)  Starosta Josef Bidmon zahájil jednání  

 

Ad 2)  starosta informoval o světové olympiádě v Opolle 1. Místo Písková Lhota, Bělorusko 

máme mistry světa a přivezli jsme celkem 18 medailí výsledky jsou na stránkách dh.cz 

 

Ad 3) Plamen – Oz je potřeba udělat najednou a neposílat více pracovních verzí. 

Dorost – rozhodčí, kteří jsou nominováni na krajské kola ,aby o tom věděli . OSH Ústí nad Orlicí  : 

návrh na sjednocení stravného ve všech kategoriích  

Další připomínka : na sčítací komisi v kategorii dorostu,  používat programy originální, aby se 

předešlo chybám ve výsledcích. Ze strany OSH Svitavy : hlavní rozhodčí  v PS nezvládl soutěž, 

spoustu  nedostatku, střídání drah místo závodníků, celkové zmatky. Ze strany OSH Chrudim : kritika 

závodčího na 100 m v PS, špatná reakce na rozdílné startovní listiny, závodčího a hlasatele. 

Rada mládeže podává návrh na rok 2016, aby postupovaly 3 družstva a 10 jednotlivců z každého 

okresu.( viz zápis z KORM číslo 2/2015) 

starosta namítl problémem jsou finance, kdo to ufinancuje, musíme si uvědomit, že jako kraj nemáme 

jen soutěže plamen dorost a PS, ale také se nám rozvíjí soutěž TFA a měli bychom dělit peníze mezi 

všechny soutěže. Zvážit návrh KORM v souvislosti s počtem účastníků krajské soutěže. 

Výkonný výbor KSH se bude podrobně zabývat návrhem odborné rady mládeže a na příštím jednání 

vysloví stanovisko k tomuto návrhu. 

OSH Ústí nad Orlicí navrhuje pořádat školení  vybraných rozhodčích ve všech kategoriích  jednotně  

pro kraj.  

Vedení ukládá výkonnému výboru zpracovat směrnici na vyplácení stravného rozhodčím, kteří jsou 

nominováni na krajská kola. 

 Pro nominaci rozhodčích na rok 2016  vyhodnotit jejich činnost na soutěžích v roce 2015 a při 

nominaci zohlednit toto hodnocení .Odborným radám ukládá optimalizovat počty rozhodčích na 

jednotlivá krajská kola. 

 

Ad 4) Hana Stará informovala o nákladech na krajská kola Plamen 54 710,- Dorost 29 850,- 

PS 28 563,- celkem k dnešnímu datu příjmy 801 897,53 a výdaje 567 074,- 

 

 Ad 5) Krajské sdružení jmenuje složení odborných rad z každého okresu budou dva zástupci.  

 



KORM : Jiří Čechlovský, Rudolf Rajnet, Monika Nováková, Jiří Bidmon, Renáta Pecková, Hana 

Košťálová, Pavel Uher, Fratnišek Faltus. 

Jiří Čechlovský má mandát do ÚORM. 

 

KORV : Bohuslav Šulc, Pavel Vtípil, František Kozlovký, Miroslav Kubík, Jiří Kubík, Vladimír 

Makeš, Vlastimil Košťál, Miroslav Josíf. 

Bohuslav Šulc má mandát do ÚORV 

 

KOROO: Miroslav Vacek, Karel Hubáček, Pavel Černohous, Vladimír Tomášek 

Miroslav Vacek má mandát do ÚOROO 

 

KORP: Aleš Janda, Marcel Novák, Jiří Šára, Květa Bogapovová, Jan Kovář, Jan Soural 

ALEŠ Janda má mandát do ÚORP 

 

Do ústřední odborné rady vnitro organizační : mandát  Jiří Sazima. 

 

KORH : Ladislav Dvořák, František Kubík, František Pecka, Vladimír Ulrich. 

LADISLAV Dvořák má mandát do ÚORH 

 

KKRR: Dvořák Josef, Matějka Josef,  Martina Novotná, Jan Chmelař. 

Josef Dvořák má mandát do ÚKRR 

 

KAZH: Eva Faltusová, Marie Stará, Antonín Solar, Josef Černý. 

Eva Faltusová má mandát do ÚAZH 

 

Hasičské soutěže: Josef Jiruše, Vladislav Tomiška, Václav Skalický, Markéta Oprchalská. 

Josef Jiruše má mandát do ÚORHS 

 

Rozdělení zodpovědnosti za jednotlivé úseky. 

1. Prevence a ochrana obyvatelstva : Pavel Černohous 

2. Požární ochrana a hasičské soutěže : Josef Syrůček 

3. Hasičská mládež : Josef Bidmon  

 

Ad 6)   na okresech probíhají přípravy na podzimní ZPV, starostové budou emailem informovat o 

jejich termínu. 

  

Ad 7)  Superpohár hejtmana bude  10.10.2015 na Štěpánově. Děti PS 12 a dorost a dospělí jednotné 

stroje FOX. Soutěž proběhne dle schválené OZ. Součástí superpoháru bude i slavnostní předání 

vozidel do majetku jednotlivých OSH. Starostové OSH převezmou vozidla od  Martina  Netolického 

hejtmana Pardubického kraje ve 12:00 hod . 

 

Ad 8)  Starosta OSH Chrudim Miroslav Kunhart informoval o přípravách setkání ZH v Hlinsku. 

Program je zajištěn. Setkání zasloužilých hasičů v Hlinsku bude zahrnuto do oslav výročí založení 

SDH Hlinsko. Město Hlinsko bude spolupořadatel, tím bude pronájem sálu zdarma. Občerstvení a 

obsluhu zajišťuje SDH Hlinsko. OSH Chrudim vytvoří pozvánky. KSH PAK na tuto akci přispěje 

částkou 30 000,- Kč. 

 

Ad 9)  18.9. 2015 proběhnou oslavy 10. Let založení PO BP Jihlava na zámku v Přibyslavi na kterou 

jsou pozváni zástupci jednotlivých okresů. 

 

Starosta informoval a nefunkčních terčích krajské časomíry, kdy je potřeba zakoupit nové v maximální 

hodnotě 20 000. Výkonný výbor toto jednohlasně odsouhlasil.  

 

K letošnímu roku je vydána krajská kronika, která bude předána na jednotlivá OSH. 

 

 

 

 

Zapsala : Hana Stará  


