
KRAJ VYSOČINA 

 

V roce 2016 se  Krajskému sdružení hasičů  Kraje Vysočina podařilo splnit všechny 

úkoly stanovené  plánem práce, který byl na rok 2016 schválen Výkonným výborem KSH dne 

16. 12. 2015. 

Výkonný výbor  KSH se v roce 2016 sešel celkem čtyřikrát. První zasedání tohoto 

patnáctičlenného orgánu se uskutečnilo 22. 3. 2016 v Přibyslavi, projednávalo především 

přípravu dubnového Shromáždění představitelů  OSH Kraje Vysočina. Ve zbývající částí roku 

2016 zasedal Výkonný výbor KSH ještě třikrát, dne 15. 6. 2016, dne 13. 10. 2016  a dne 14. 

12. 2016, vždy v Přibyslavi. Vedení KSH (starosta KSH a náměstci) se scházelo pravidelně 

jednou za měsíc (mimo letní měsíce). K přípravě zasedání VV KSH a Shromáždění 

představitelů OSH se scházela vnitro-organizační rada KSH. 

Shromáždění představitelů OSH Kraje Vysočina se konalo 18. dubna v zasedací 

místnosti firmy Požární bezpečnost s.r.o. za účasti všech 47 (100%) představitelů 

zastupujících členskou základnu všech pěti okresů (klíč: 1 delegát na každých započatých 

tisíc členů). Shromáždění schválilo zprávu o činnosti KSH za rok 2015, souhrn úkolů na rok 

2016, zprávu o finančním hospodaření KSH v roce 2015 a návrh rozpočtu KSH na rok 2016.  

Na jednání byla přítomna celá řada hostů v čele s poslancem Parlamentu ČR a hejtmanem 

Kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem, náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Ing. 

Vladimírem Novotným, ředitelem HZS Kraje vysočina Plk., Ing. Petrem Benešem. 

Všem přítomným hostům bylo poděkováno za příkladnou spolupráci. Představitelům krajské 

samosprávy MUDr. Jiřímu Běhounkovi a Ing. Vladimíru Novotnému bylo uděleno Čestné 

členství SH ČMS, jako projev uznání za jejich podíl morální i finanční podporu dobrovolných 

hasičů ve dvou volebních obdobích, v nichž se podíleli na vedení Kraje Vysočina. 

Nedílnou součástí programu Shromáždění delegátů OSH bylo každoroční oceňování 

nejlepších reprezentantů kraje v roce předcházejícím. Plaketu KSH obdržela dorostenka 

Apolena Kasalová z SDH Dobrá, která skončila na mistrovství republiky na stupních vítězů a 

také SDH Radňoves, jehož družstvo zvítězilo na Mistrovství Evropy koněspřežných stříkaček 

v Polsku.   

      Odborná rada represe pracuje již řadu let v desetičlenném složení (dva členové 

z každého OSH). Jejich hlavním úkolem v roce 2016 bylo zajištění krajského kola soutěže 

mužů a žen v PS, které se uskutečnilo 6. srpna ve sportovním areálu HZS v Havlíčkově 

Brodě.  Dále se rada soustředila na odbornou přípravu rozhodčích, na zajištění získání 

odznaků odbornosti Hasič III. a II. stupně a odznaku Strojník. Organizačně zajišťovala druhý 

ročník „Krajské ligy TFA“, tedy seriál 8 dílčích soutěží této nové disciplíny. Tato liga 

probíhající pod záštitou KSH měla velký úspěch, proto bude pokračovat i v následujících 

letech.  

Odborná rada mládeže pracuje také v desetičlenném složení (dva členové z každého 

OSH). Rada zajišťovala krajské kolo hry Plamen, které se uskutečnilo 4. června na stadionu 

v Pacově na okrese Pelhřimov a krajské kolo soutěže v dorosteneckých kategoriích, které se 

uskutečnilo 5. června tamtéž. Odborná rada opět organizovala víkendové soustředění 

dorostenců a dorostenek v Pacově na lehkoatletickém stadionu s tartanovou dráhou. KSH toto 

soustředění finančně podpořilo uhrazením nájmu stadionu. Odborná rada v rámci podpory 



činnosti MH uspořádala na tartanové dráze Městského stadionu v Třebíči již 3. ročník krajské 

soutěže v běhu na 60 metrů překážek pod názvem „Šedesátky Vysočiny“.  

Odborná rada prevence pracuje v sedmičlenném složení (jeden člen z každého OSH + 

dva členové z HZS). Zabývala se úkoly v oblasti prevence, především novými předpisy a 

normami v oblasti PO. Velmi úzce spolupracovala s odborem prevence HZS Kraje Vysočina. 

Svého zástupce má odborná rada i v pracovním týmu „OXID“, který byl ustaven hejtmanem 

kraje jako poradní orgán ve věci minimalizování rizik otravy oxidem uhelnatým a pracuje již 

několik roků. OR se intenzivně zabývá plněním odbornosti Referent prevence II. a III. stupně. 

Odborná rada tradičně zajišťovala krajské kolo výtvarné a literární soutěže „PO očima dětí a 

mládeže“. Soutěže se pravidelně v rámci kraje zúčastňuje několik tisíc soutěžících. Slavnostní 

vyhlášení se uskutečnilo dne 26. června v sále Centra hasičského hnutí v Přibyslavi za značné 

účasti vyhodnocených dětí a jejich rodičů. Slavnostní vyhlášení slovem provázela tisková 

mluvčí HZS Kraje Vysočina Ing. Petra Musilová a jako host byl přítomen radní Kraje 

Vysočina Ing. Bc Martin Hyský. 

Při KSH Kraje Vysočina již třetí volební období pracuje odborná organizační rada 

vnitro-organizační. Je tvořena širším vedením KSH: starosta KSH, čtyři jeho náměstci a 

starostové OSH. Tento kolektiv organizačně i obsahově připravuje jednotlivá zasedání VV 

KSH a Shromáždění představitelů OSH. 

Velmi dobře pracuje Aktiv zasloužilých hasičů Kraje Vysočina – v našem kraji v 

postavení odborné rady. V čele je pětičlenné vedení složené z vedoucích AZH při 

jednotlivých OSH.  Aktivy ZH  pracují ve všech pěti okresech kraje, kde mimo jiné organizují 

okresní setkání nositelů titulů ZH a zasloužilý funkcionář. Každoročně jsou tato okresní 

setkání završena celokrajským setkáním. V roce 2016 se uskutečnilo 20. října v Pacově na 

okrese Pelhřimov, kterého se zúčastnilo téměř 70 účastníků z řad ZH i celá řada hostů. 

Krajská OR zasloužilých hasičů společně s VV KSH a příslušným OSH již po desáté 

organizovala rekreaci pro držitele titulu ZH – vždy v jednom z pěti okresů kraje. V roce 2016 

se týdenní rekreace uskutečnila od 29. srpna do 2. září v Náměšti nad Oslavou na okrese 

Třebíč za účasti 50 hasičských seniorů, kteří opět kladně hodnotili bohatý doprovodný 

program. 

Krajské sdružení věnuje již několik roků pozornost soutěžním kolektivům i 

jednotlivcům, kteří postoupí z krajských kol a v příslušné kategorii reprezentují Kraj 

Vysočina na celostátní úrovni. Výkonný výbor KSH v roce 2016 těmto reprezentačním 

kolektivům kraje přispěl 5.000,- Kč a jednotlivcům 500,- Kč na částečnou úhradu nákladů 

spojených s účastí na MR. Celková částka činila více jak 40.000,- Kč. 

V roce 2016 byli zástupci z Vysočiny velmi úspěšní na Mistrovství republiky v 

dorosteneckých kategoriích – z dvanácti možných titulů dovezli do domovského kraje celou 

polovinu a získali další ocenění na stupních vítězů. Dva z nich, Apolena Kasalová a Lukáš 

Míka získali dokonce cenné medaile v příslušných věkových kategoriích i na Mistrovství 

světa v Ostravě. Tato skupina reprezentantů úspěšná v roce 2016 byla přijata hejtmanem 

Kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem za přítomnosti ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy Kateřiny Valachové.  Při této příležitosti předal starosta KSH Jan Slámečka 

těmto úspěšným reprezentantům finanční příspěvky v celkové hodnotě 30 tisíc Kč. 

KSH také finančně podpořilo v roce 2016 kolektivní reprezentace Kraje Vysočina na 

mezinárodních soutěžích  − například družstvo žen z SDH Velké Meziříčí  na soutěžích CTIF 



v Chorvatsku a v Rakousku nebo SDH Jámy na Mistrovství Evropy koněspřežných stříkaček 

v Polsku. Celková částka na podporu účasti na mezinárodních soutěžích v roce 2016 činila 

15.000,- Kč.  

Výkonný výbor KSH se poprvé přihlásil k humanitárně prospěšné činnosti. Již na 

zářijovém zasedání VV v roce 2015 chválil „Dohodu o partnerství“ s obecně prospěšnou 

společností Popálky o.p.s., která se zabývá osvětou a prevencí popáleninových úrazů. 

Součástí vzájemné dohody byla také realizace sbírky prostřednictvím dobrovolných hasičů ve 

prospěch činnosti obecně prospěšné společnosti. Sbírka (prodej speciálních náplastí) byla 

zahájena 10. října 2015 u příležitosti Mezinárodního dne boje proti popáleninám a byla 

ukončena 31. března 2016. Celkový výsledek přesáhl částku 230 tisíc Kč. Symbolický šek 

s uvedenou částkou předal ředitelce obecně prospěšné společnosti Janě Lacinové starosta 

KSH Jan Slámečka na Shromáždění představitelů OSH dne 18. dubna 2016. 

 

V roce 2016 se Krajské sdružení hasičů Kraje Vysočina spolupodílelo například: 

 

- na organizačním zabezpečení a vyhlášení soutěže o nejlepší webové stránky 

hasičského sboru v rámci kraje, jako součást soutěže Zlatý erb 2016, kterou každoročně 

vyhlašuje  Kraj Vysočina  (KSH mělo dva své zástupce v porotě a přispělo částkou 10 tis. Kč) 

- na organizačním zajištění 15. ročníku festivalu hasičských dechových hudeb, který se 

v srpnu uskutečnil tradičně v Pelhřimově (KSH přispělo částkou 10 tis. Kč) 

- na organizačním zajištění 19. zasedání Komise CTIF pro historii a muzejnictví a 

24. rozhovorů Mezinárodní pracovní skupiny pro dějiny hasičů a požární ochrany, které se 

konaly v CHH Přibyslav (KSH přispělo částkou 15 tisíc Kč) 

 

Na závěr této stručné zprávy je nutné konstatovat, že v roce 2016 – tak jako v předcházejících 

letech – pokračovala velmi dobrá spolupráce KSH se samosprávou Kraje Vysočina  i s HZS 

Kraje Vysočina. 

 

Jan Slámečka, starosta KSH Kraje Vysočina  

 


