Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 20.4.2016
Zahájení: 16:00 hod
Ukončení: 18:00 hod.
Účast: Mgr. Vykydal M., Herda P., Špaček Z., Hubený M.,ing.Fiala V., Janíček
M.,Kantor L., Menšík Z.,Vala M.,Kobylka M.
Omluven:Musil Z.,Ondráček J.
Neomluven: Škrabal D.
Vedoucí aktivu ZH OSH Blansko: Ladislav Valenta
Předseda OKRR: František Kuchař
Jednání se řídilo následujícím programem:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů
3. Došlá a odeslaná pošta
4. Návrhy na vyznamenání
5. Zpráva o hospodaření OSH Blansko za rok 2015
6. Hodnocení Hasičského dne v Boskovicích
7. Organizační zabezpečení hry Plamen a soutěže dorostu
8. Organizační zabezpečení základních kol PS
9. Organizační zabezpečení I. a II. kola PS v Blansku
10.Informace o průběhu soutěže PO očima dětí
11.Informace o OOR ochrany obyvatelstva
12.Okresní kolo TFA
13.Seznámení s dopisem Z.Špačka starostovi OSH a KSH
14.Různé
Zápis z jednání VV provede Milan Hubený, ověřovatelé – zápis před rozesláním do
okrsků dostanou k nahlédnutí členové VV,program jednání byl schválen
Ad 2) úkoly z VV OSH :
- zakoupení publikací pro OORP- splněno
- výměna a zakoupení 2 ks proudnic - splněno
Ad 3) došlá pošta:
- pozvánka na Hasičskou pouť ve Křtinách dne 24.4.2016
- pozvánka na Krajskou hasičskou pouť v Brně-Tuřanech 7.5.2016
- info k přestupové kartě v PS
- pozvánka na předávání titulu ZH dne 5.května 2016(Josef Řehořka SDH
Sloup)
- pozvánka na shromáždění představitelů OSH v Přibyslavi dne 23.4.2016
Odeslaná pošta:
- starostové okrsků pokyny k provedení základních kol v PS
- zaslána žádost na HVP o seznam SDH OSH Blansko, které vlastní její akcie

Ad 4) návrhy na vyznamenání:
Starosta OSH Blansko seznámil přítomné s žádostmi o vyznamenání pro členy SDH
Habrůvka, Křetín, Jedovnice, Kořenec, Sebranice. Jednotlivé žádosti byly
zkontrolovány dle CE SDH a jsou v souladu se Statutem vyznamenání, s vyjímkou
SDH Sebranice u člena Tesař Konrád s návrhem na medaili Za mimořádné zásluhy,
kdy u zmiňovaného člena není v CE evidováno žádné vyznamenání.
Ad 5)hospodaření OSH Blansko za rok 2015
Vedoucí kanceláře OSH Blansko Milan Hubený seznámil přítomné s uzávěrkou
hospodaření za rok 2015.
Konečný stav pokladny k 31.12.2015 19 403,- Kč.
Konečný stav BÚ k 31.12.20156 298 239,89 Kč.
V řádném termínu bylo podáno daňové přiznání, výkaz na ČSÚ a z ústředí byly na
OSH Blansko zaslány sjetiny účetnictví za rok 2015.Hospodaření za rok 2015 bude
nutné ještě schválit na podzimním Shromáždění představitelů sborů a okrsků.
Ad 6)hodnocení Hasičského dne v Boskovicích 16.4.2016
Přítomní členové VV zhodnotili Hasičský den(dále jen HD), který proběhl den
16.4.2016 v Boskovicích. Veřejností a pozvanými hosty byl HD hodnocen velice
kladně. Z nedostatků můžeme vybrat následující:
- špatná informovanost sborů z okrsků o HD
- pozdní zasílání návratek na HD
- chyběl jmenovitý seznam členů TČ
Na závěr navrhl Pavol Herda zřízení komise historie a muzejnictví při OSH Blansko.
Tato komise by se jmenovala na podzimním Shromáždění představitelů sborů a
okrsků.
Ad 7) organizační zabezpečení hry Plamen a soutěže dorostu
Členové VV byli seznámeni a odsouhlasili OZ hry Plamen a soutěže dorostu, které se
uskuteční ve dnech 14.-15.5.2016 v Ostrově u Macochy. OZ a přihlášky na soutěže
jsou zveřejněny na okresních webových stránkách – mladí hasiči.
Ad 8) Organizační zabezpečení základních kol PS
Členové VV byli seznámeni a odsouhlasili pokyny k provedení základních kol
(okrskových) v PS. Veškeré dokumenty jsou ke stažení na okresních www stránkách.
Ad 9) Organizační zabezpečení I. a II. kola PS v Blansku
Bude projednáno na následujícím VV. Kancelář OSH prověří blokaci stadionu na
termíny soutěží.
Ad 10) Informace o průběhu soutěže PO očima dětí
Členové VV byli seznámeni s průběhem soutěže požární ochrana očima dětí. Okresní
kolo vyhodnoceno a první tři díla byla zaslána na krajské sdružení hasičů. Odměny
pro vyhodnocení okresní soutěže byly objednány.

Ad 11) Informace o OOR ochrany obyvatelstva
Okresní odborná rada ochrany obyvatelstva je v současné době v jednání se
zástupci SDH Okrouhlá a SDH Bořitov, jejíž JSDH jsou zařazeny do systému
ochrany obyvatelstva.
Ad 12) Okresní kolo TFA
Na našem okrese byly vybrány dvě soutěže TFA(Olešnice 7.5.,Sebranice 23.7.), ze
kterých budou postupovat do krajského kola(20.8. Strážnice)ze dvou kategorií:
do 35 let 4 soutěžící, nad 35 let 1 soutěžící.
Ad 13) Seznámení s dopisem Z.Špačka starostovi OSH a KSH
Členové VV byli seznámeni s dopisem předsedy OORP Zdeňka Špačka starostovi
OSH Blansko a starostce KSH JMK Zdeňce Jandové. VV doporučuje záležitosti
popisované v dopise řešit v rámci SDH Roubanina svoláním mimořádné Valné
hromady.
Ad 14) Různé
Informace z kanceláře OSH:
- hlášení o činnosti SH za rok 2015 nedodal SDH Svitávka
- členské příspěvky k datu jednání VV nezaplatily tyto sbory:
SDH Brťov u Velkých Opatovic
SDH Brusná – Veselí
SDH Korbelova Lhota
SDH Rohozec
SDH Synalov
SDH Úsobrno
SDH Voděrady
SDH Svitávka
- registraci do spolkového rejstříku nepodaly tyto sbory
SDH Dolní Lhota
SDH Dolní Smržov
SDH Strhaře
SDH Lhota u Olešnice
SDH Rohozec
 VV bere na vědomí informace z OORM o odstoupení člena rady br.Jana
Filouše na vlastní žádost a odvolání br.Josefa Bubeníka z důvodu trvalé
neúčasti na jednání rady bez předchozí omluvy
 VV projednal a odsouhlasil zřízení facebooku při OSH Blansko. Správou byla
pověřena Tereza Tesařová z SDH Rájec, který bude sloužit hlavně na
zveřejňování foto z akcí.

Zapsal: Hubený Milan

