Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 21.9.2016
Zahájení: 16:00 hod
Ukončení: 17:30 hod.
Účast: Mgr. Vykydal M.,Ondráček J.,Kobylka M., Hubený M.,Janíček M.,Kantor
L.,Škrabal D.,Vala M.,Fiala V.
Omluven:Špaček Z.,Herda P.,Menšík Z.,Musil Z.
Vedoucí aktivu ZH OSH Blansko: Ladislav Valenta
Vedoucí OKRR: Kuchař František
Jednání se řídilo následujícím programem:
1. zahájení a schválení programu schůze
2. kontrola plnění úkolů
3. došlá a odeslaná pošta
4. informace OORP
5. informace OORM
6. informace OORR
7. návrhy na vyznamenání
8. OZ školení instruktorů a vedoucích mládeže
9. OZ školení rozhodčích soutěží Plamen a dorostu
10.OZ nového ročníku hry Plamen a dorostu
11.OZ soustředění dorostu
12.Informace k centrální evidenci
13.Informace k shromáždění představitelů KSH JMK
14.Seznámení s přípravou shromáždění představitelů sborů OSH Blansko
15.SDH Rohozec
16.Různé
Zápis z jednání VV provede Milan Hubený, ověřovatelé – zápis před rozesláním do
okrsků a ke zveřejnění na www stránkách dostanou k nahlédnutí členové VV
ad 1) starosta OSH Mgr.Milan Vykydal přivítal přítomné a seznámil je s programem
jednání VV, který byl přítomnými členy VV schválen.
ad 2) žádné nebyly
ad 3) došlá pošta
- pozvánka na den Křtin, jehož součástí ve dnech 23.-25.9. budou akce a soutěže
s hasičskou tématikou u příležitosti 130.výročí založení sboru ve Křtinách
- pozvánka na Aktiv Zasloužilých hasičů KSH JMK dne 15.10.2016 v prostorách
orlovny, Rolencova 93, Tuřany Brno-město

ad 4) informace Okresní odborné rady prevence
- školení preventářů proběhnou dle plánu v úterý 1.11. v Boskovicích a 3.11.
v Blansku, obě na HZS JMK.Začátek je vždy v 15 hod.
- plánované zkoušky na III. a II. stupně jsou 12.11. na hasičské zbrojnici
v Doubravici nad Svitavou
- jednání rady prevence bude 5.10. v 15 hod v zasedaní místnosti Sadová 2,
Blansko
- metodický pokyn k soutěži Požární ochrana očima dětí pro rok 2017 byl
zveřejněn na www.dh.cz v úseku prevence
ad 5) informace Okresní odborné rady mládeže
- Rada mládeže projednala a doporučila VV OSH ke schválení seznam žádostí
na MTZ sborů z MŠMT v celkové výši 150 000,- Kč
- Byla podána informace o účasti rozhodčích a dobrovolníků ze sborů našeho
okresu na mistrovství světa dorostenek, dorostenců, žen a mužů v Ostravě a na
mistrovství České republiky v Brně.
- Rada mládeže by ráda přivítala ve svých řadách nové rozhodčí. Pokud má
někdo zájem, informace jsou na webových stránkách rady.
- Dne 19.11. se uskuteční v Drnovicích vyhodnocení Okresní ligy mládeže za
rok 2016.
ad 6) informace Okresní odborné rady represe
- Vedoucí rady Michal Kobylka zhodnotil průběh okresního a krajského kola
v požárním sportu, které zabezpečovalo OSH na atletickém stadionu
v Blansku. Organizace soutěží byla složitější, že v areálu stadionu probíhala
rekonstrukce kabin a výstavba nového travnatého hřiště. Obě soutěže se
podařilo zajistit v dobré spolupráci s pracovníky Služeb města Blanska. Nově
také byla technická četa na jednotlivou soutěž složena z členů SDH dvou
okrsků (cca 20 členů). Technickou četu pro okresní soutěž zajišťovaly okrsky
Rájec a Kunštát, krajskou Lomnice a Blansko.
- Dále se uskutečnila krajská soutěž TFA ve Strážnici. Z ní postoupili na
mistrovství České republiky tři zástupci sborů našeho okresu.
ad 7) návrhy na vyznamenání
Starosta OSH seznámil přítomné s žádostmi o vyznamenání pro členy SDH
Jabloňany, Sudice, Bedřichov. Jednotlivé žádosti byly zkontrolovány dle CE a jsou v
souladu se Statutem vyznamenání.
ad 8-11) členové VV byli seznámeni
- S organizačním zabezpečením školení instruktorů a vedoucích mládeže, které
se uskuteční 24.9.2016 v kulturním domě v Drnovicích
- S organizačním zabezpečením školení rozhodčích soutěží Plamen a dorostu,
které se uskuteční 25.9.2016 v kulturním domě v Drnovicích
- S organizačním zabezpečením společného Závodu požárnické všestrannosti
Plamen a dorost, které se uskuteční 9.10.2016 v areálu letního kina ve Velkých

Opatovicích
- S organizací soustředění dorostu , které proběhne 26.-29.10.2016 v areálu
základní školy ve Sloupě
ad 12) centrální evidence
Členové VV byli seznámeni s informací se jmenným seznamem členů sborů našeho
okresu zaslaným ústředím z Prahy, kteří nejsou řádnými členy sdružení (čestný,
podporující, do 3 let věku). Seznam obdrží zástupci sborů, kterých se toto vynětí týká
na shromáždění představitelů sborů. Dále obdrží informaci o možnosti vkládání
fotografií na kartě člena SDH s ohledem na tisk nových členských průkazů. Vedoucí
kolektivů mládeže budou o této možnosti informováni na školení 24.9.2016.
Další informace se bude týkat zaškrtnutí okének v CE sportovec v soutěži a aktivní
sportovec.
ad 13) shromáždění představitelů OSH JMK
VV KSH JMK svolává na sobotu 1.října 2016 v sále TJ Holásky v Brně-Tuřanech
Shromáždění představitelů OSH Jihomoravského kraje. Začátek v 10,00 hod. Na
tomto shromáždění obdrží na návrhy okrsků krajské vyznamenání Jiří Kolínek SDH
Bořitov, Miroslav Havelka SDH Těchov, Josef Polák SDH Němčice, Antonín Křepela
SDH Zbraslavec, Zdeňka Soukupová SDH Lomnice. Doprava do Brna bude zajištěna
vozidly OSH Blansko.
ad 14) shromáždění představitelů sborů OSH Blansko
Členové VV byli seznámeni s přípravou a návrhem programu Shromáždění
představitelů sborů okresního sdružení Blansko, které se uskuteční 26.listopadu 2016
v Kotvrdovicích, Orlovně. Začátek jednání v 15,00 hod. Program jednání bude zaslán
na jednotlivé sbory s dostatečným předstihem v elektronické podobě. Vedoucí
odborných rad a OKRR si připraví zprávy za uplynulé období.

ad 15) SDH Rohozec
Členové VV byli informováni i přes telefonické urgence a jednatelem sboru
br.Bervidem o napravení záležitostí sboru a to: nezaplacení členských příspěvků za
rok 2016 a neprovedení registrace sboru do spolkového rejstříku u Městského soudu
v Praze. Na podzimním shromáždění představitelů sborů bude tento sbor navržen ke
zrušení a zániku dle platných stanov SH ČMS.
ad 16) různé
 Členové výboru byli seznámeni s požadavkem na zakoupení 3 m bariéry na
soutěže TFA. Po projednání byl tento požadavek VV zamítnut.
 Elektronická evidence tržeb. V obálkách na shromáždění představitelů sborů
dostanou informaci o zavedení EET, které zaslalo ústředí z Prahy. Tyto
informace jsou již zveřejněny na www.dh.cz.
 Na shromáždění představitelů sborů obdrží v obálce informace z kanceláře

OSH Blansko ke zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní
uzávěrky, info k vystavení nových členských průkazů, platba členských
příspěvků, hlášení o činnosti za rok 2016. Většina těchto bodů bude předmětem
usnesení ze shromáždění.
 VV odsouhlasil od 1.1.2017 změnu provozní doby kanceláře OSH Blansko.
Pondělí a středa 8,00 – 12,00 hod
13,00 – 16,00 hod.
Po telefonické domluvě možno dohodnout i jinou.
 Při krajské soutěži v PS v Blansku byly připomínky z technickému stavu
základny. Tuto základnu si OSH zapůjčuje u HZS Blansko. OSH obdržela
návrh ceny na zhotovení nové základny. VV doporučuje zařadit pořízení nové
základny do rozpočtu OORM nebo OORR na rok 2017.

Zapsal: Hubený Milan

