
ZPRÁVA KSH STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 

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 54 400 členů.  

Dne 18. 4. 2015 v hotelu Astra v Srbech proběhlo Shromáždění delegátů OSH Středočeského 

kraje, na kterém byl zvolen nový starosta KSH pan Oldřich Lacina a tři noví náměstkové 

starosty − paní Dana Vilímková a pánové Václav Jankovský a Ladislav Hložek. Následovalo 

zvolení výkonného výboru KSH, který byl kromě OSH Nymburk a Rakovník, sestaven ze 

starostů OSH. Na prvním jednání výkonného výboru KSH došlo ještě k dovolení vedoucích 

odborných rad a nyní je výbor 16členný. Dále proběhla volba vedení KSH, které pracuje ve 

složení starosta a náměstkové starosty. 

První činností, která následovala po volbě, byla změna sídla krajského sdružení. Nyní jsme na 

adrese Ohradní 26, Praha 4. Byla provedena změna zápisu v obchodním rejstříku, nahlášení u 

Finančního úřadu na Praze 4 a uzavřena smlouva o pronájmu kanceláře. 

V roce 2015 se výkonný výbor od svého zvolení sešel třikrát. Poprvé 26. 5. v zasedací 

místnosti Hasičské pojišťovny v Římské ulici. Zde byl mezi hosty starosta SH ČMS pan Karel 

Richter, za krajský úřad pan Navrátil a za HVP paní Vladimíra Ondráková a pan Antonín 

Vosyka. Na začátku jednání podali informace přítomní hosté, následně jsme projednali 

přípravu krajských soutěží a akcí a také zde byla příprava na setkání s ministrem vnitra. 

Druhé jednání výkonného výboru se uskutečnilo 7. září na Krajském ředitelství HZS 

v Kladně. Členové výkonného výboru měli možnost si prohlédnout operační středisko, byli 

seznámeni s činností krajského ředitelství a následně k tomu proběhla diskuse. Následovalo 

vyhodnocení krajských soutěží, setkání Zasloužilých hasičů, informace z jednání vedení, 

informace o krajských webových stránkách a návrh na setkání krajské přípravky v roce 2016. 

Následovalo shromáždění představitelů OSH, kde proběhla nominační volba na člena 

výkonného výboru SH ČMS. Třetí jednání výkonného výboru KSH bylo 3. listopadu 

v Ohradní ulici. Hlavním důvodem svolání bylo následné setkání s hejtmanem Středočeského 

kraje. Projednána byla příprava soutěže TFA, příprava krajské soutěže v požárním sportu, 

informace z jednání vedení KSH a svolání shromáždění představitelů OSH. Po ukončení této 

části odjel výkonný výbor na Krajský úřad Středočeského kraje, kde proběhlo předem 

domluvené jednání s hejtmanem Středočeského kraje panem Milošem Peterou. 

Vedení KSH se během roku sešlo čtyřikrát. Jednání se konají v pracovních dnech, 

projednávají se zde akce schválené výkonným výborem, sporné návrhy na vyznamenání, 

příprava příštího výkonného výboru a další provozní věci. Zápisy z těchto jednání se odesílají 

na jednotlivá OSH a dále jsou na webových stránkách krajského sdružení. Na první jednání 

vedení 21. 7. 2015 byl přizván pan Martin Král, na programu setkání Zasloužilých hasičů, 

jednání komise IZS, příprava shromáždění představitelů OSH. Po této části odjelo vedení na 

krajský úřad, kde následovala schůzka s hejtmanem Středočeského kraje. Další jednání bylo 

24. 9. a přizváni byly paní Kamila Havlínová (KO) a pan Vratislav Horák (PZ). Projednáno 

doplnění členů do odborných rad SH ČMS, návrh Záslužné medaile KSH, webové stránky, 

financování krajských soutěží a místo soutěže v požárním sportu v roce 2016. Jednání vedení 



dne 14. 12., na tomto jednání přítomni pouze členové vedení. Na programu byly informace 

z jednání jednotlivých okresů, informace z jednání krajských odborných rad, dotace krajského 

úřadu a podmínky udělení Záslužné medaile krajského sdružení. Poslední jednání vedení 

proběhlo dne 29. 2. 2016, kde byl hostem zástupce Hasičské pojišťovny pan Sobota. Vedení 

bylo seznámeno s novými produkty pojišťovny, projednána příprava shromáždění 

představitelů OSH, návrhy na vyznamenání členů, seminář předsedů okresních kontrolních a 

revizních rad a setkání pracovníků okresních sdružení. Po ukončení tohoto programu odjelo 

vedení KSH na jednání s hejtmanem Středočeského kraje. Zde probíhala diskuse na téma 

financování hasičů Středočeského kraje a byla domluvena záštita hejtmana na setkání 

Zasloužilých hasičů našeho kraje. 

V roce 2015 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 se již poněkolikáté uskutečnila v Nymburce v areálu hasičské stanice. Byla 

dobře připravena a měla velmi dobrou úroveň. Jediným nedostatkem byla neúčast soutěžních 

družstev z některých okresů. V tomto roce se změní místo konání soutěže a to zejména 

z důvodu kvality povrchu závodní dráhy. Proběhne 18. a 19. 6. na sportovním stadionu ve 

Vlašimi na okrese Benešov. 

Krajské kolo hry Plamen mladých hasičů a dorostu pro vítěze okresních kol připravila KORM 

a OSH Kolín.  Soutěž byla velice dobře připravena na plně vybaveném sportovním stadionu 

v klidném prostředí, včetně zázemí pro pořadatele a soutěžící.  

OSH Mladá Boleslav v loňském roce připravila pro naše Zasloužilé hasiče krajské setkání. Na 

programu setkání byla prohlídka Dobrovických muzeí, 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.  

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/represe. Některá okresní sdružení mají své sídlo v budově HZS.                           

Zlepšuje se také spolupráce s Krajským úřadem – starosta KSH a jeho náměstek docházejí 

pravidelně do komise IZS. Jak jsem výše uvedl, během roku 2015 proběhlo také třikrát 

setkání s hejtmanem a díky tomu se naše názory sbližují a mělo by to být znát na finanční 

podpoře našeho krajského sdružení. Dne 14. 3. 2016 byl také krajským úřadem vydán druhý 

díl kroniky Dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji v počtu 1 000 výtisků. Velice dobrá 

spolupráce je s panem Navrátilem, vedoucím oddělení IZS krajského úřadu, který pravidelně 

dochází na jednání výkonného výboru KSH. 

 

                                                                                          Oldřich Lacina                   

                                                                           starosta KSH Středočeského kraje          


