STŘEDOČESKÝ KRAJ
Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje se skládá z 12 okresů a to OSH Benešov,
Příbram, Beroun, Rakovník, Praha – východ, Praha – západ, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav,
Nymburk, Kolín a Kutná hora. V evidenci KSH je celkem 1 200 sborů s počtem 54 700 členů.
V roce 2016 se krajské sdružení sešlo poprvé na shromáždění představitelů OSH dne 12. 4.
2016 ve velké zasedací místnosti v Praze, Ohradní ulici. Shromáždění si vyslechlo zprávu
starosty o činnosti KSH za rok 2015, zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad a
schválilo hospodaření včetně rozpočtu na rok 2016.
VV KSH se v roce 2016 sešel třikrát. Poprvé 29. 6. v zasedací místnosti v Ohradní ulici.
Projednán byl průběh krajských akcí a to zejména Plamen, požární sport, setkání Zasloužilých
hasičů Středočeského kraje. Zejména společná soutěž dobrovolných a profesionálních hasičů
na pěkném stadiónu ve Vlašimi byla hodnocena velice kladně. Byly projednány nově
pořádané akce a to setkání Přípravky, krajská soutěž v TFA a školení pracovnic okresních
sdružení.
Druhé jednání VV bylo 13. října na Krajském ředitelství HZS v Kladně. Jednání bylo za
účasti ředitele HZS Středočeského kraje pana Svatoše a náměstka starosty SH ČMS pana
Janeby. Členové VV byli seznámeni s činností krajského ředitelství a následně k tomu
proběhla diskuse. Následovalo vyhodnocení společné krajské soutěže v požárním sportu. Po
ukončení společného jednání VV KSH projednal uplynulé období a odsouhlasil plán
krajských akcí do roku 2020.
Třetí a poslední jednání VV KSH bylo 15. 2. 2017 v Ohradní ulici v Praze. Hlavní náplní bylo
školení k evidenčnímu programu a vydávání nových průkazek, které provedl ředitel kanceláře
SH ČMS pan Aulický. Následovala příprava akcí v roce 2017 a schválení finančního
zabezpečení těchto akcí.
Vedení KSH se během uplynulého roku sešlo čtyřikrát, jednání je v pracovních dnech
odpoledne, projednávají se zde akce, které byly schváleny VV, sporné návrhy na
vyznamenání, příprava příštího VV a další provozní věci. Zápisy z těchto jednání se odesílají
na jednotlivá OSH a dále jsou na webových stránkách krajského sdružení.
První jednání vedení 26. 4. 2016, přizváni pan Ledvinka a pan Zuska. Na programu finanční
zabezpečení krajských akcí, rozdělení druhého dílu kronik mezi jednotlivá OSH, stanovení
poplatků za ocenění od krajského sdružení, termíny jednání VV OSH, které navštíví starosta
krajského sdružení.
Další jednání bylo 13. 9., zde proběhla kontrola zápisu a úkolů z jednání VV KSH,
vyhodnocení setkání krajské Přípravky a soutěže v TFA. Projednáno vydání třetího dílu
kroniky Středočeských hasičů krajským úřadem a informace o přidělení dotace z Krajského
úřadu Středočeského kraje.
Jednání vedení dne 29. 11., na tomto jednání přítomni pouze členové vedení. Na programu
informace z jednání SDH jednotlivých okresů, informace z jednání krajských odborných rad,

vyhodnocení školení pracovníků OSH a vyhodnocení semináře předsedů OKRR v rámci
Středočeského kraje.
Poslední jednání vedení proběhlo dne 4. 1. 2017, kde byly přizváni Kamila Havlínová a Milan
Růžička. Hlavním bodem programu bylo pořádání krajské soutěže v požárním sportu bez
účasti HZS, dále termíny VH sborů, kteří reprezentovali krajské sdružení na republikových
soutěží a předání poděkování. Následovala příprava na jednání u hejtmanky Středočeského
kraje. Domluveno, že se jednání zúčastní vedení KSH, starosta sdružení pan Richter a jeho
náměstek pan Janeba.
V roce 2016 pořádalo krajské sdružení několik akcí a mezi nejdůležitější jistě patřila soutěž
v požárním sportu, kterou organizujeme jako jedni z mála společně s Hasičským záchranným
sborem. Soutěž probíhala na atletickém stadionu ve Vlašimi, byla dobře připravena a měla
velmi dobrou úroveň. V tomto roce byla změna místa konání soutěže a to zejména z důvodu
kvality povrchu závodní dráhy a zázemí pro soutěžící a pořadatele.
Krajské kolo hry Plamen mladých hasičů a dorostu pro vítěze okresních kol připravila KORM
a OSH Kladno. Soutěž byla velice dobře připravena, plně vybavený sportovní stadion
v klidném prostředí patří mezi nejlepší ve Středočeském kraji.
OSH Beroun v loňském roce připravil pro naše Zasloužilé hasiče krajské setkání ve městě
Nižbor. Na programu setkání byla prohlídka skláren, oběd a posezení s hudbou. Setkání přálo
počasí a proběhlo v příjemném prostředí. Díky finanční podpoře z fondu hejtmana jsme měli
také dobré finanční zabezpečení tohoto setkání. Setkání se zúčastnilo mnoho hostů, senátoři,
starostové měst, zástupci kraje, HZS a další.
Novou akcí bylo pořádání setkání Přípravek, školení pracovníků okresních sdružení a seminář
předsedů OKRR.
Neméně důležitou činností je také spolupráce s Hasičským záchranným sborem a krajským
úřadem Středočeského kraje. S Hasičským záchranným sborem pořádáme společnou soutěž
v požárním sportu, jedno ze tří zasedání výkonného výboru proběhlo na Kladně za
přítomnosti ředitele HZS Středočeského kraje a jeho náměstků, na stejném místě zasedala
krajská rada velitelů. Některé okresní sdružení mají svoje sídlo v budově HZS.
Zlepšuje se také spolupráce s krajským úřadem – starosta KSH a jeho náměstek docházejí
pravidelně do komise IZS. Během roku 2016 proběhlo několikrát také setkání s hejtmanem a
díky tomu se naše názory sbližují a je to znát na finanční podpoře našeho krajského sdružení.
V září 2016 byl také krajským úřadem vydán třetí díl kroniky Dobrovolní hasiči ve
Středočeském kraji v počtu 1 000 výtisků a dotisk druhého dílu. Velice dobrá spolupráce je
s panem Navrátilem, vedoucím oddělení IZS krajského úřadu, který pravidelně dochází na
jednání Výkonného výboru KSH.
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