
ZPRÁVA KSH KARLOVARSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 

 

Vážení bratři a setry, hosté, 

 

dovolte mi, abych vás dnes přivítal na Shromáždění představitelů OSH Karlovarského kraje. 

A dovolte mi, abych vás seznámil s tím, co se za poslední rok událo v našem kraji pod 

patronátem Krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje. V měsíci únor zasedal Výkonný 

výbor KSH. V březnu jsme se připravovali vyhlášení soutěže Požární ochrana očima dětí a 

také zasedal Výkonný výbor KSH, který jednal o přípravách na krajské soutěže a na celkové 

vyhlášení výsledků Požární ochrany očima dětí. Zde nám byla předložená žádost na finanční 

příspěvek OSH Sokolov v celkové výši třicet tisíc korun. V dubnu zasedala komise pro 

rozdělování dotací pro JSDH měst a obcí Karlovarského kraje. V té to komisi zasedají celkem 

čtyři členové z JSDH, předsedou komise byl zvolen krajský zastupitel pan Václav Mleziva. 

Komise v roce 2015 rozdělovala finanční částku jeden milion korun.  

 

V měsíci květnu vrcholily přípravy na krajské soutěže. Ty se konaly v červnu. Naše soutěžní 

klání zahájily děti. Krajská soutěž hry Plamen se konala v Sokolově na hřišti u IŠŠTE. 

Celkem se zúčastnilo sedm družstev mladých hasičů v kategorii starších a v neděli přijela 

předvést své dovednosti tři družstva v kategorii mladší. Soutěž byla na celý víkend a počasí 

nám přálo, děti předvedly krásné výkony a na Mistrovství České republiky nás reprezentovalo 

družstvo ze Žlutic. O týden později se sjela do Karlových Varů družstva dospělých a dorostu. 

Zde bylo celkem šest družstev a to tři družstva žen a tři družstva mužů. Všechna družstva byla 

z okresu Karlovy Vary. A za dorost soutěžila dvě družstva dorostenek a dvě družstva 

dorostenců a soutěžili zde i jednotlivci. O týden později jsme opět na hřišti IŠŠTE v Sokolově 

přivítali soutěžní družstva a to náš nejmenší hasičský potěr − přípravku. Celkem zde soutěžilo 

šest družstev. Pro děti byly připraveny hodnotné ceny. Když děti nesoutěžily, tak zde pro ně 

byl připraven skákací hrad a trampolína. Tato soutěž byla nejhezčí ze všech, je úžasné, jak ty 

malé ratolesti dokážou v tak malém věku podávat tak krásné výkony a jejich snaživost je 

úžasná. Zde děkuji všem vedoucím, kteří se starají o ty naše nejmenší členy, protože je to 

nejnáročnější práce. Moc vám děkuji páni a paní vedoucí.  

 

Červenec byl pro náš kraj odpočinkovým měsícem.  Avšak ve dnech 4.−5. července se konal 

V. sjezd SH ČMS v Pardubicích. Námi navržení členové do Výkonného výboru SH ČMS a 

Ústřední kontrolní a revizní rady byli jednohlasně schváleni. Jak již víte, tak byl starostou SH 

ČMS znovu zvolen pan Ing. Karel Richter.  V srpnu se konal pro naše hasičské děti letní tábor 

pod vedením krajské vedoucí mládeže  paní Anny Plačkové. Do Čichořic u Chýše se sjelo 

celkem čtyřicet dětí. V září pomalu vrcholila Krajská karlovarská ligy dospělých i dětí.  

Dospělá liga měla závěrečné kolo u obchodního centra Interspar v Karlových Varech, kde se 

na naše soutěžící přišla podívat i široká veřejnost. Dětská liga měla závěrečné kolo v Březové 

u Sokolova.  

 

V září se uskutečnilo setkání Zasloužilých hasičů Karlovarského kraje, které bylo připraveno 

ve spolupráci s poslankyní paní Markétou Wernerovou a senátorem Miroslavem Nenutilem. 

Nejprve jsme navštívili Poslaneckou sněmovnu, kde se nám věnovala asistentka paní 



poslankyně a byl zde připraven i společný oběd s paní poslankyní. Poté nás paní poslankyně 

doprovodila do Senátu České republiky, kde se nás ujal pan senátor Miroslav Nenutil. Ten 

naše Zasloužilé hasiče provedl Senátem, popsal nám celou historii a následovalo malé 

pohoštění. Myslím si, že toto setkání se velmi líbilo a veliké poděkování patří paní 

poslankyni, panu senátorovi a panu Václavu Klemákovi, řediteli HZS Karlovarského kraje za 

půjčení automobilu.   

 

V listopadu zasedal výkonný výbor naposledy. Byly tu zahájeny přípravy na XXI. 

reprezentativní ples SH ČMS, který budeme pořádat v roce 2016 v Chebu.   

 

Dovolte mi, abych zhodnotil naše krajské odborné rady. Rada prevence v každém roce 

vyhlašuje a vyhodnocuje soutěž Požární ochrana očima dětí. Je to však její veškerá činnost, 

takže její práci hodnotím na třicet procent.  Krajská rada velitelů, oproti loňskému roku, 

pracovala na velmi dobré úrovni. Došlo zde oproti předchozím rokům k velikému zlepšení a 

za to vedoucímu rady panu Ing. Jiřímu Kissovi moc děkuji. Kontrolní revizní rada pod 

vedením pana Martina Bělohlávka své úkoly plnila a pracovala na sto procent a rád bych, aby 

tak pracovala v dalších letech. A jak se říká to nejlepší na konec a to je krajská odborná rada 

mládeže pod vedením paní Anny Plačkové. Tato rada své úkoly a povinnosti plnila, jak měla, 

ba i nad rámec. Tuto radu bych chtěl pochválit a byl bych rád, kdyby v tomto nasazení 

pracovala i v dalších letech.  

 

A kdo nás v letošním roce podporoval v naší činnosti? Byl to Krajský úřad Karlovarského 

kraje pod vedením hejtmana pana JUDr. Martina Havla, politická strana HNNRM a SH ČMS.  

Bez této finanční podpory by nemohl náš kraj pracovat a jsme za ně moc vděční. Ještě jednou 

moc děkujeme. A poděkování patří také panu Václavu Klemákovi, který vždy vyhověl 

žádostem o zapůjčení techniky, a to bez finančních nároků.  

 

Vážení bratři a setry, dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří nás podporovali v naší 

činnosti a Výkonnému výboru KSH za dobře odvedenou práci. 

                     

                                                                                                     Richard Kejmar 

                                                                                         starosta KSH Karlovarského kraje          

 


