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

 

       Č j.273/14.kř.ne              V Blansku 11. 06. 2014  

 

Zápis 

 
ze zasedání výkonného výboru OSH Blansko, které se konalo 11. 06. 2014 ve 13 hodin v jednací místnosti 

Městské policie v Blansku Sadová 2. 

 

Přítomni: Reibl Oldřich, Musil Zdeněk, Švancara Bohuslav, Dufka Josef, Ondráček Jaroslav, Špaček Zdeněk, 

Zouhar Antonín, Musil Alois, Ing. Fiala Vítězslav, Hanskut Josef 

Inspektor OSH: Křížová Jitka 

Hosté: Dvořáček Miroslav OKRR 

Omluveni: Nečas František, Škrabal Dušan,  

Neomluveni: Herda Pavol 

 

Program jednání: 

1. Zahájení volba ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Kontrola došlé a odeslané pošty  

4. Zhodnocení PO očima dětí 

5. Zhodnocení průběhu soutěží hry Plamen a dorostu 

6. Zhodnocení průběhu I kol a zhodnocení průběhu II. kola soutěží v PS 

7. Informace z jednání shromáždění starostů OSH 

8. Informace z jednání OKRR a OR 

9. Návrhy na vyznamenání 

10. Informace členů VV OSH 

11. Různé 
 

K bodu 1: Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, seznámení a schválení programu jednání. 

Jednání zahájil místostarosta OSH Reibl Oldřich přivítáním všech přítomných, seznámil s programem 

jednání a tento nechal schválit.  

Program jednání schválen. 

Jako ověřovatelé zápisu navrženi Dufka Josef, Reibl Oldřich. Oba navržení byli schváleni 

 

K bodu 2: Kontrola plnění úkolů a došlá a odeslaná pošta. 

Úkoly: Splněno 

 

K bodu 3: Kontrola došlé a odeslané pošty. 

Došlá pošta: Pozvánky na výročí: SDH Olešnice (140 roku), SDH Jestřebí (100 roků), SDH Chlum (100 roků), 

SDH Březina (120 roků) Pozvánka na shromáždění starostů OSH. Zápis z jednání OORM. OZ krajského kola 

v PS. Informace k centrální databázi. Zápis z jednání okrsku Křtiny. Propozice republikového kola DH 

v disciplínách TFA 4. 10. 2014. Žádosti o dotaci na letní tábory 2014. Žádost o dotaci na MTZ MH SDH 

Jabloňany, Těchov, Petrovice, Březina a Velké Opatovice.  

Odeslaná pošta: Návrhy na vyšší vyznamenání na KSH JMK. Zápis z jednání VV OSH starostům okrsků.  

Návrh na zrušení a vyřazení SDH Adamov z evidence SH ČMS. Odeslání dílčích dohod na dotace od MV a 

MŠMT. Odeslání žádosti o dotaci na letní tábory na SH ČMS. 

 

K bodu 4: Zhodnocení PO očima dětí 

Soutěže PO očima dětí se zúčastnilo 862 dětí z mateřských, základních škol a SDH. Došlé práce z výtvarné 

a literární oblasti byly vyhodnoceny ve spolupráci s učiteli ZUŠ v Rájci. Tři nejlepší práce ve všech 

kategoriích byly odměněny diplomem a knihou. Všechny tyto vítězné práce byly odeslány na KSH JMK 

k vyhodnocení. V krajském kole rovněž řada prací dětí z našeho okresu se umístila na předních místech a 

byly odměněny diplomem.    

 

K bodu 5: Zhodnocení průběhu soutěží hry Plamen a soutěže dorostu 

Soutěže se uskutečnily 17. května v pěkném prostředí areálu SDH Ráječko. Soutěže se zúčastnilo 21 

kolektivů mladších žáků a 20 kolektivů starších žáků. V kategorii dorostu se soutěže ve třech kategoriích  

jednotlivců  zúčastnilo 55 dorostenců  a  dorostenek. Areál na soutěž byl velice dobře připraven a samotný 

průběh soutěže byl hodnocen dobře. 



Čerpání finančních prostředků na zabezpečení závěrečného vyhodnocení hry Plamen a soutěže dorostu 

43 644,00 Kč., tato částka ještě není konečná, probíhá doúčtování akce. 

Dotace od MV 21 750 Kč. 

VV OSH děkuje mladým hasičů a dorostu za vzornou reprezentaci okresu na krajských soutěžích. Výsledky 

krajských soutěží jsou na stránkách OSH. 

 

K bodu 6:  Zhodnocení průběhu I. kol soutěží v PS a zhodnocení II. (okresního) kola soutěže v PS 

Soutěží I kol (okrskových) v PS se zúčastnilo 111 družstev mužů do 35 roku, 15 družstev mužů nad 35 roků a 

30 družstev žen. Do dnešního dne nemáme zprávy z okrsku Černá Hora a Lipůvka. II. kolo (okresní) se 

konalo 31. 5. 2014 na stadionu ASK Blansko. Účast na soutěži byla následující: 12 družstev mužů a 7družstev 

žen, V mužích zvítězilo družstvo Bořitova, v ženách družstvo Těchova. Obě družstva budou okres 

reprezentovat na krajské soutěži v PS. Soutěž byla velice dobře připravena. VV děkuje všem, kteří soutěž 

připravili a všem kteří se podíleli na zdárném průběhu soutěže.  VV OSH rovněž děkuje městu Blansko za 

sponzorský dar na tuto soutěž. 

Čerpání finančních prostředků na zabezpečení a průběh II. kola soutěže jsou 45 617,00 Kč. 

Dotace na soutěž od MV jsou 11 040,00 Kč 

.         

K bodu 7:  Informace z jednání starostů OSH v Přibyslavi 

Z důvodu nemoci starosty OSH tento bod nebyl projednán. 

 

K bodu 8: Informace z jednání OKRR a okresních OR 

Okresní kontrolní a revizní rada bude mít zasedání spojenou s kontrolou hospodaření OSH. Odborná rada 

mládeže se schází na jednáních dle plánu práce. Projednává úkoly, které je třeba v daném období 

zabezpečit.(Soutěže hry Plamen a dorostu okresní liga mládeže apod.) Odborná rada velitelů zasedá před 

soutěžemi a projednává zabezpečení těchto akcí. 

   

K bodu 9: Návrhy na vyznamenání. 

Podané návrhy pro členy SDH Chlum, SDH Obora, SDH Žďárná, okrsku Rájec pro SDH Rájec odpovídají 

statutu vyznamenání a byly schváleny. 

 

 K bodu 10: Informace členů VV OSH a různé 

Na výročí sboru jsou delegováni: Olešnice – Nečas František Křížová Jitka, Jestřebí – Špaček Zdeněk, Chlum 

– Reibl Oldřich, Březina – Dvořáček Miroslav. 

- Připomínka vedoucím mladých hasičů. V průběhu prázdnin bude probíhat letní škola instruktorů. 

   Vedoucí a instruktoři MH by se této akce měli zúčastňovat pro zvýšení kvalifikace. 

-VVOSH projednal dotace na MTZ SDH a schválil dotaci pro SDH Těchov, V, Opatovice a Petrovice ve výši 

10 000,- Tyto sbory účtují v podvojném účetnictví. Sborům, které nevedou podvojné účetnictví nebyla 

dotace schválena.  

- VV OSH ukládá okresní Radě mládeže dát na zbývající částku do konce 31. 7. 2014 požadavek na 

materiál který chce zakoupit. 

- Dopis z SDH Dlouhá Lhota byl projednán s panem Herdou. Pan Herda ze zdravotních důvodů musel 

odejet do nemocnice a v průběhu vyšetření měl vypnutý mobil. Pan Herda se tímto SDH Dlouhá Lhota 

omlouvá. 

 

 

K bodu 11: Závěr. 

V závěru jednání místostarosta poděkoval členům VV OSH za účast a práci a popřál šťastnou cestu domů 

a jednání ukončil 

 

Přílohy:  Výsledky okresní a krajské soutěže PO očima dětí. 

  Výsledky okresních soutěží MH, dorostu a PS jsou na stránkách OSH (www.oshblansko.cz ) 

 

 

 

Ověřovatelé Reibl Oldřich a Dufka Josef přečetli zápis a souhlasí: 


