KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Rok 2016 byl pro náš kraj rokem, kdy jsme se snažili splnit to, k čemu jsme se
zavázali v pracovních plánech vedení a Výkonného výboru. Vedení jednalo na 5 schůzích,
Výkonný výbor se v uplynulém roce sešel na jednání čtyřikrát. Shromáždění představitelů
OSH se konalo jednou.
V průběhu roku se ve všech okresech našeho kraje konala Shromáždění představitelů
sborů dobrovolných hasičů, z jejichž jednání vyplynulo, že naplánované akce a jednání
výkonných výborů OSH, bylo v souladu s plánem činnosti na rok 2016.
Odborné rady pracovaly dle plánu práce, informace o činnosti lze sledovat na
webových stránkách kraje – www.kshradeckr.cz.
Na úseku prevence a výchovné činnosti se uskutečnila řada besed a školení, na nichž
se podíleli členové odborných rad prevence jednotlivých OSH. Bylo provedeno vyhodnocení
soutěže Požární ochrana očima dětí v rámci kraje, vítězné práce byly oceněny a slavnostně
předány soutěžícím v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech 3. června.
KORP připravila ve spolupráci s oddělením prevence HZS Královéhradeckého kraje další
v pořadí již osmý seminář zaměřený na odborné téma týkající se protipožárních dveří,
konstrukce, použití a druhovosti ve školicím středisku HZS Velké Poříčí za účasti 50
preventistů z celého kraje.
Vedení KSH se na svých jednáních zabývalo plněním plánovaných akcí, podněty
z jednotlivých OSH, spoluprací s Ústřední hasičskou školou v Bílých Poličanech a spoluprací
s kolektivními členy krajského sdružení, mezi které patří 11 obcí, městysů a měst z okresů
Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. Toto kolektivní členství trvá již pět let. Jednotky
SDH Broumova, Police nad Metují, Nového hrádku, Velichovek, Opočna, Slatiny nad
Zdobnicí, Deštného v Orlických horách, Českého Meziříčí, Mladých Buků, Svobody nad
Úpou a Červeného Kostelce mají v užívání cisternové automobily CAS 20 – T815 4x 4,2,
které krajské sdružení získalo ze společného projektu s polskými hasiči pod názvem:
„Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a
vzájemná pomoc při krizových situacích“, kde jsme byli vedoucím partnerem. Našimi
partnery byli Velitelství okresního požárního sboru v Klodzku, okres Klodzký, obce Radków,
Polanica Zdroj, Szcytna, Klodzko a Nowa Ruda. Spolupráce s těmito subjekty bude
pokračovat i po ukončení udržitelnosti projektu v tomto roce.
V roce 2016 proběhly ve všech okresních sdruženích postupové soutěže, z nichž
kolektivy mladých hasičů a dorostenců postoupily do krajského kola, dorostenecké kolektivy
a jednotlivci Královéhradeckého kraje soutěžili v Nové Pace, okres Jičín, Krajské kolo v PS
mužů a žen se uskutečnilo na nově otevřeném stadionu HZS v Hradci Králové. V letošním
roce jsme uspořádali, historicky poprvé, závod TFA v areálu Sokolovna v Žernově, okres
Náchod
Na Mistrovství ČR Plamenu a dorostu v Českých jsme v tomto roce nezaznamenali
výraznějších úspěchů ani v kolektivech a ani v jednotlivcích. MČR v požárním sportu v Brně
získala krajská reprezentace mužů z SDH Tuř shodně 5. místo stejně jako ženy z SDH
Slatiny. Reprezentanti kraje na MČR v TFA ve Štramberku, jako nováčci, víceméně získávali
zkušenosti a tak jejich účast na mistrovství byla zážitkem, než bojem o přední příčky.

I v tomto roce Krajské sdružení spolupracovalo s Ústřední hasičskou školou v Bílých
Poličanech, kde jsme uskutečnili řadu společných akcí. Budeme i nadále spolupracovat
s vedením školy. Náš záměr provést rekonstrukci bývalé kotelny v areálu zámku nabývá
výraznějších kontur. Konečně jsme dosáhli dohody s HVP o odprodeji objektu s částí
pozemku celkového areálu zámku a díky Královéhradeckému kraji, vedení a zastupitelů, jsme
získali potřebnou částku na odkoupení této lokality. V roce 2017 se uskuteční podepsání
kupní smlouvy s vedením Hasičské vzájemné pojišťovny a bude vyhlášeno výběrové řízení na
projekt rekonstrukce.
Činnost KSH a Okresních sdružení hasičů kraje jsme finančně zabezpečovali díky
vstřícným krokům Královéhradeckého kraje, který tak jako v minulých letech, dotoval naši
činnost částkou 2. mil Kč, což není konečná suma pro dobrovolné hasiče, neboť dotace na
novou techniku, opravy techniky a stavby hasičských zbrojnic a také finanční dary
jednotlivým sborům při výročích a společenských akcích přesáhly částku 15. mil. Kč.
Za to opět děkujeme Královéhradeckému kraji!
24. září 2016 se uskutečnilo VII. mistrovství ČR v tradičních disciplinách CTIF,
kterého se zúčastnilo celkem 19 družstev − z tohoto počtu 6 domácích družstev žen, 9
družstev mužů, 1 družstvo profesionálních hasičů, 1 družstva mužů a 1 družstvo žen ze
Slovenska, a 2 družstva mužů z Polska. Závod se uskutečnil pod záštitou hejtmana
Královéhradeckého kraje, senátora Bc. Lubomíra France a prezidenta NV CTIF, plk. Ing.
Drahoslava Ryby. Soutěž poctili svou přítomností náměstci hejtmana Královéhradeckého
kraje, poslanci a senátoři Parlamentu ČR, náměstek GŘ HZS gen. František Zadina a více
president CTIF plk. Ing. Zdeněk Nytra.
Významné akce:
8. květen 2016 – Pivovarské náměstí v Hradci Králové – ocenění dobrovolných hasičů, kteří
se zasloužili o rozvoj Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje:
Vladislavě Šídlové (JC), Jiřímu Košťálovi (HK), Josefu Kloučkovi (RK), Julii Burdychové
(TU), Miladě Řehákové (NA). Dále byly předány Záslužné medaile KSH Královéhradeckého
kraje 18 hasičům a občanům našeho kraje za zásluhy o rozvoj dobrovolné požární ochrany
v kraji.
18. září 2016 – Setkání přípravek kraje v Novém Městě nad Metují za účasti 1 kolektivu
přípravky z polských Olawských Minkovic a 9 kolektivů z kraje.
22. září 2016 – Hrad Pecka – setkání Zasloužilých hasičů Královéhradeckého kraje za účasti
100 ZH a 17 hostů, představitelů Okresních sdružení a představitelů Krajského úřadu, HVP,
zástupců HZS Královéhradeckého kraje a městyse Pecka.
Na závěr konstatuji velmi dobrou spolupráci s Královéhradeckým krajem, Hasičským
záchranným sborem a dalšími institucemi. Velmi si vážíme spolupráce s KSH Pardubického
kraje. Děkuji všem, kteří se podíleli na splnění úkolů, které jsme si vytýčili pro rok 2016.
Jiří Orsák starosta KSH

