
Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 24.2.2016 
 Zahájení:   16:00 hod 

 Ukončení: 18:00 hod. 

Účast: Mgr. Vykydal M., Herda P., Ondráček J., Špaček Z., Hubený M.,ing.Fiala V., 

Janíček M.,Kantor L., Menšík Z.,Vala M, 

Kuchař F.(OKRK) 

Omluven:Musil Z.,Kobylka M.,Škrabal D. 

Vedoucí aktivu ZH OSH Blansko: Ladislav Valenta 

Předseda OKRR: František Kuchař 

 

Jednání se řídilo následujícím programem: 
1. kontrola plnění úkolů 

2. došlá a odeslaná pošta   

3. informace z jednání OKRR a OR 

4. návrhy na vyznamenání 

5. informace členů VV OSH 

6. různé  

 Hasičský den Boskovice 

 Hasičská pouť Křtiny 

 Zabezpečení jarního kola soutěže Plamen a dorostu 

 Zabezpečení soutěže Požární ochrana očima dětí 

 Informace vedoucího kanceláře OSH o registraci SDH do spolkového rejstříku, 

hlášení sborů o činnosti za rok 2015, placení členských příspěvků 

 

 Zápis z jednání VV provede Milan Hubený, ověřovatelé – zápis před rozesláním do 

okrsků dostanou k nahlédnutí členové VV,program jednání byl schválen   

       

ad 1) úkoly z VV OSH : 

- Inventarizace OSH  provedena 

- Účast na VH sborů a okrsků plněno průběžně 

- Nákup publikací pro ORP na dnešním jednání VV bude dohodnuto kolik 

publikací se zakoupí 

 

ad 2) Došlá pošta: 

- Harmonogram oslav 125 výročí založení SDH Žďárná 

- Info SH ČMS Josef Orgoník Hlášení o činnosti OSH za rok 2015 odeslat 

v termínu 28.2.2016 

- Info SH ČMS ing.Jan Aulický dopis s oslovením spolupráce SDH a ústřední 

odbornou radou represe o vytvoření databáze velitelů v oblasti školení a 

vzdělávání v rámci JSDH. 

- Info SH ČMS ing.Jan Aulický Metodický pokyn k získávání a prodlužování 

odbornosti preventista. 

- Pozvánka na VV KSH JMK dne 3.března 2016 HZS Brno, Zubatého 1 

- Pozvánka na shromáždění představitelů OSH JMK dne 5.března Brno – Tuřany 



Delegováni za OSH Blansko byli: Milan Vykydal, Zdeněk Špaček, Michal 

Kobylka, Pavol Herda, Milan Hubený, Jaroslav Ondráček, Ladislav Kantor 

- Žádost SDH Roubanina o vyjádření k odejmutí vyznamenání 

VV projednal žádost o vyjádření k odejmutí vyznamenání(ČU OSH) členu 

SDH Roubanina Pavlu Chloupkovi za přestupek způsobený ve svém osobním 

životě. 

Hlasování: ponechat vyznamenání     pro   6     proti   3   zdržel se     1 

- Návratky od jednotlivých SDH na Hasičský den v Boskovicích 

 

Odeslaná pošta: 

- TJ ASK Blansko žádost o využití lehkoatletického stadionu na soboty 

2.července a 6.srpna 2016 soutěže v PS 

- Město Boskovice žádost o souhlas pro použití znaku města Boskovice 

Hasičský den 

- Město Boskovice žádost pro udělení záštity Hasičský den 

- Město Boskovice žádost o dotaci z rozpočtu města Hasičský den 

ad 3) Informace z jednání OKRR a OR: 

OKRR – František Kuchař informoval přítomné o kontrole účetních dokladů SDH 

Roubanina na jejich žádost, stejné doklady kontrolovala i KKRR JMK. Obě kontroly 

neshledaly závady. 

OORV – předseda byl na jednání VV OSH nepřítomen. Do kanceláře byly dodány 

zápis z jednání dne 4.2.2016 v Lysicích, plán práce na rok 2016, rozpočet na rok 

2016. Do kanceláře OSH budou doručovány současně s přihláškou na I. kolo soutěže 

PS (okresní) i přihlášky a výsledky soutěží již od základních kol(okrsky) 

OORM – Jaroslav Ondráček seznámil přítomné s aktuálními informacemi týkající se 

přípravy nových směrnic hry Plamen, v současné době jsou na korektuře, nebudou 

vydávány knižně, budou ke stažení na www stránkách ústředí, byl předložen návrh 

čerpání finančních prostředků na rok 2016, seznam soutěží OLM 2016. VV OSH 

Blansko odsouhlasil příspěvek na stravu ve výši 45,- Kč/1 osoba. 

OORP – Zdeněk Špaček informoval přítomné s výsledkem školení na HZS 

v Boskovicích a Blansku. Dne 19.3.2016 se uskuteční zkoušky pro odbornost 

preventista II a III.stupně na HZ v Doubravici nad Svitavou.Bylo odsouhlasen nákup 

20 publikací Hasič a komíny (zajistí kancelář OSH) a 20 publikací s preventivní 

tématikou (zajistí předseda OORP) v termínu do 31.3.2016. 

 

ad 4) Starosta OSH Blansko seznámil přítomné s žádostmi o vyznamenání pro členy 

SDH Sudice, Okrouhlá, Němčice, Žďárná, Obůrka, Suchý, Jedovnice, Šebetov. 

Jednotlivé žádosti byly zkontrolovány dle členské evidence a statutu vyznamenání. 

 

ad 5.)  

Jednotliví členové VV informovali o průběhu VH okrsků, kterých se zúčastnili jako 

delegáti OSH nebo hosté. 

ad 6) Různé: 

 Pavol Herda informoval o přípravě Hasičského dne 16.4.2016 v Boskovicích. 

 Hasičská pouť ve Křtinách se uskuteční 24.4.2016 



 VV projednal přípravu jarního kola hry Plamen a dorostu v Ostrově u 

Macochy.Byl schválen nákup startovních bloků a 2 ks proudnic. Další 

vybavení dle možností s ohledem na výši dotace z MŠMT(zatím není 

přidělena). 

 Požární ochrana očima dětí. Do kanceláře OSH jsou doručovány výtvarné 

práce.Vyhodnocení v daném termínu zajistí OORP. Dne 16.3.2016 v 15,00 hod 

se uskuteční jednání OORP v zasedací městské policie Blansko. 

 Vedoucí kanceláře OSH Blansko informoval VV o průběhu registrace SDH do 

spolkového rejstříku(registrováno není k dnešnímu dni 9 sborů), hlášení o 

činnosti za rok 2015 ( k dnešnímu dni nepodalo 8 sborů).Hlášení za rok 2016 

bude požadováno pouze v elektronické podobě.Byla podána informace o stavu 

placení členských příspěvků. Dále na nutnost sledování webových stránek 

ústředí. S příchodem nových pracovníků jsou zveřejňovány všechny důležité 

informace s daleko větší frekvencí, než jsme byli zvyklí. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Zapsal: Hubený Milan  


