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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okresní sdružení Blansko. Sadová 2, 678 01 Blansko 

Č. j.193/12.kř.ne                                                                               V Blansku dne 15. 2. 2012 

Z á p i s 

ze zasedání výkonného výboru OSH Blansko, které se konalo dne 15. 2. 2012 ve 13. hodin v  

jednací místnosti Městské policie v BLANSKU Sadová 2 

Přítomni: Nečas František, Reibl Oldřich, Švancara Bohuslav, Dufka Josef, Ondráček Jaroslav, 
Škrabal Dušan, Herda Pavol, Špaček Zdeněk, Musil Alois, Zouhar Antonín, Hanskut Josef 

Inspektor OSH: Křížová Jitka 

Hosté: Dvořáček Miroslav předseda KRR OSH  

Omluveni: Ing. Fiala Vítězslav, Musil Zdeněk 

Neomluveni  

Program jednáni: 
1. Schválení programu jednání 
2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola plnění úkolů 

4. Kontrola došlé a odeslané pošty 

5. Zabezpečení soutěže Požární ochrana očima dětí 2011 

6. Informace o průběhu VVH SDH a okrsků, Informace o počtu hlášení SDH a platbě 
členských příspěvků 

7. Zpráva o inventarizaci majetku OSH 
8. Návrhy na vyznamenání 
9. Informace členů VV OSH o činnost okrsků 

10. Různé  
11. Závěr 

 

Schůzi zahájil starosta OSH František Nečas přivítáním všech členů. Seznámil přítomné 
s programem jednání a tento nechal schválit. 
 

K bodu 2: Návrh a schválení ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Zouhar Antonín, Ondráček Jaroslav 

K bodu 3: Kontrola plnění úkolů 

Úkoly dané posledním jednáním VV OSH jsou plněny 

 

K bodu 4: Došlá a odeslaná pošta. 

Došlá pošta:  

Zápis okrsku Adamov, Benešov, Velkých Opatovic, Šebetova, Lysic, Černé Hory, Sulíkov. 

Pokyn ředitele HZS JMK kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné zaměření 
jednotek požární ochrany, Zápis z jednání vedení KSH JMK, Smlouva o spolupráci KSH JMK 
s KV DPO kraj Trnava, Pozvánka na XVII reprezentační ples SH ČMS, Výzva pro rozhodčí 
mládeže, Žádost o pomoc při16 ročníku veřejné sbírky ligy proti rakovině, Základní informace o 
Letních školách SH ČMS v roce 2012, Zápis z jednání OORM OSH Blansko 
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Odeslaná pošta: 

Metodický pokyn pro soutěž PO očima dětí na 50 mateřských a základních škol v rámci okresu, 
Zápis z jednání VV OSH starostům okrsků a členům VV OSH, mailem na SDH. Žádost o pomoc 
při 16 ročníku sbírky Ligy proti rakovině 

 

   

K bodu 5: Zabezpečení soutěže Požární ochrana očima dětí 2011 

 Metodický pokyn pro soutěž "POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ“pro rok 2012 byl odeslán na 
50 mateřských a základních škol v okrese, zveřejněn na internetových stránkách OSH. Termín 
odeslání vyhodnocených prací na OSH do 10. 4. 2012, poté budou doručené práce vyhodnoceny 
v rámci okresu a vítězné odeslány na KSH JMK. 
. 

 

K bodu 6: Informace o průběhu VVH SDH a okrsků, informace o počtu hlášení SDH a platbě 
členských příspěvků 

Členové VVH SDH a okrsků pokud byli navštíveny členy VV OSH  byli hodnoceny jako dobře 
připravené co se týká obsahu, ale také průběhu. K dnešnímu dni 133 SDH odeslalo hlášení o 
činnosti, chybí z 20 sborů. Úkol pro členy VV zajistit dodání zbývajících hlášení. Hlášení o VVH 
okrsků dodáno z 11 okrsků. 36 sborů odeslalo Registrační list MH a 82 sborů zaplatilo členské 
příspěvky  
Hlášeni dosud neposlali SDH Boskovice I, Lhota u Letovic, Brťov Jeneč, Malá Lhota, Rudka. 
Újezd u Kunštátu, Běleč, Brusná Veselí, Ochoz, Strhaře, Tasovice, Ústup, Louka, Krhov, Žďár a 
Hodonín 
 
K bodu 7: Zpráva o inventarizaci majetku OSH 

Předseda KRR OSH seznámil s výsledky provedené inventarizace na OSH .Informoval, že 
koncem roku 2011 jsme obdrželi nový Notebook – pořízený z dotace Jihomoravského kraje. 
Protokol o provedení fyzické inventury SH ČMS k 31. 12. 2011 byl zaslán ekonomce KSH JMK p. 
Fabiánové. Inventarizace majetku OSH včetně dotace z MŠMT byla předložena a kontrolu 
provedla inventarizační komise ve složení Dvořáček Miroslav, Kuchař František, Daněk Jaroslav, 
Křížová Jitka. Inventarizace se též účastnil p. Nečas František – starosta OSH. Výsledky 
inventarizace byly odeslány na SH ČMS ekonomický odbor. 
 

K bodu 8: Vyznamenání 
VV OSH projednal a schválil vyznamenání pro členy. SDH Těchov, Olomučany, Újezd u 
Boskovic, Brťov u VO a Jasinov. Schválené návrhy na vyznamenání OSH budou zaznamenány 
do evidence členů, návrhy na vyšší vyznamenání budou odeslány na KSH JMK. 
 

K bodu: 10 Různé 

Připomínáme, že OORM má nové stránky kde vedoucí kolektivů ale i ostatní členové mají 
informace o akcích a plánech odborné rady mládeže na další období. 
Adresa:www.oormblansko.wz.cs 

p. Ondráček podal informace z jednání Rady mládeže KSH.  Informoval o předpokládaných 
změnách ve směrnicích Plamen a také v systému vzdělávání. 
- dále informoval, že okresní liga má 19 soutěží. V některých případech jsou 2 soutěže za den. 
(Jedna dopoledne, druhá odpovedne.) Odborná rada navrhuje současně vybrat od SDH o 10,- Kč 
na člena více na okresním kole Plamen a tuto částku poskytnout na ligu mládeže. 

Podal informaci k soutěži dorostu: pokud se přihlásí do soutěže družstva dorostu nebo jednotlivci 
soutěž se uskuteční po skončení hry Plamen (odpoledne týž den). 
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-P. Ondráček též informoval, že překážky ze soutěže dorostu ve Křtinách, jsou pořád v areálu 

koupaliště. Již několikráte žádal pana Sejbala, ale odvoz nebyl zajištěn. 
p. Švancara přítomné seznámil s tím, že v polovině března se uskuteční školení rozhodčí v PS.  

Pokud mají SDH zájem o toto školení nahlásí osoby u pana Švancary na tel. 
606 739 413, nebo na OSH Blansko tel. 516 418 621 do 10.3.2012. 

Pan Švancara vznesl dotaz, kdo se o zakoupené překážky a časomíru bude starat. Žádá 
jmenování komise, která zpracuje podmínky pro případné zapůjčení a jmenování osob, které za 
překážky a časomíru budou odpovídat. 
- pan Reibl informoval o činnostech Zasloužilých hasičů. Plánovaný zájezd se asi neuskuteční. 
Zpracována kalkulace ceny zájezdu  je vysoká. 
-dne 14 – 19. května se uskuteční v Jánských koupelích ozdravný pobyt Zasloužilých hasičů. 
Zájemci se mohou  přihlásit u pana Reibla 602 811 796 nebo na OSH ČMS Blansko 

- p. Herda informoval o školení Hasič III. stupně. Školení probíhá v Boskovicích – 10. března 
proběhnou zkoušky. Jedná se o 18 hasičů. 
 

K bodu: 11 Závěr  

V závěru starosta poděkoval členům za účast na jednání, popřál šťastnou cestu a jednání ukončil. 
 

 

 

  

Ověření zápisu: Antonín Zouhar 

      


